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38 anys després
4Badalona és la ciutat escollida per acollir 
la Copa del Rei de bàsquet de l’any que ve

4 L’alcalde Guijarro assegura que l’esdeveniment
pot servir per tornar a posar la ciutat al mapa pàg 8
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ENTREVISTA pàg 16
Isaac Salvatierra, alcalde de Tiana:
“Toca demostrar que la moció 
de censura tenia tot el sentit”

SANT ADRIÀ pàg 14
L’oficina per al reallotjament
del bloc Venus de la Mina
obrirà de forma imminent

BADALONA pàg 10

Nou clam per a la
pacificació de Martí
Pujol: 3 morts en 6 anys

SANTA COLOMA pàg 12

Institut Les Vinyes:
projecte pioner contra
l’efecte hivernacle

DISCURSOS D’ODI pàg 3
Una amenaça real: l’auge
de l’extrema dreta posa 
en risc els drets LGTBI
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Les agressions a persones bise-
xuals, trans, lesbianes, gais o in-
tersexuals estan a l’ordre del dia.
Sense anar més lluny, la matina-
da de l’11 de maig quatre dones
van denunciar una agressió a Ba-
dalona. Els fets es van produir una
setmana abans de la celebració,
aquest dimarts, del Dia Interna-
cional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. La data,
que commemora el moment en
què l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) va eliminar l’homo-
sexualitat de la llista de malalties
mentals, obliga a preguntar-se si
en els darrers temps les agressions
al col·lectiu LGTBI han anat a l’al-
ça. L’OCH assenyala que, en la pri-
mera part de l’any 2022, les de-
núncies registrades per l’entitat
han augmentat un 50%.

L’EXTREMA DRETA
Pensar en les agressions a lesbia-
nes o trans com a fenòmens aïllats
és un error. En realitat són la
punta d’un iceberg. La part sub-
mergida són, per una banda, les
actituds LGTBI-fòbiques que per-
viuen en la nostra cultura i, per l’al-
tra, l’auge de l’extrema dreta.

“Creiem que el context socio-
polític que estem vivint a l’Estat es-
panyol facilita les expressions de
grupuscles afins a l’extrema dre-
ta”, afirmen des de l’Observatori.
En aquest sentit, cal parlar clara-
ment de Vox, una formació que ha
demostrat en comptades ocasions
la seva opinió respecte al col·lec-
tiu LGTBI. “A Espanya hem pas-
sat de donar pallisses a homose-
xuals a què ara tinguin una llei”,
afirmava el diputat Iván Espino-
sa de los Monteros. “Si el meu fill
és homosexual, preferiria no tenir
nets”, deia la diputada Gádor

Joya Verde. “El matrimoni és la
unió entre un home i una dona”,
considerava Santiago Abascal.

“És un fet que l’extrema dreta
està guanyant poder, no només
mediàtic sinó en institucions po-
lítiques”, afirma Raül Ortega, del
col·lectiu Crida LGTBI. Per a ell,
però, és important entendre per
què l’extrema dreta creix en “una
massa que no és essencialment ni
feixista, ni racista ni LGTBI-fòbi-
ca i que en la majoria de casos és
de classe treballadora”.

PER SOTA DE VOX
La postura del partit polític verd
no és ni de bon tros una ocur-
rència pròpia. De fet, el seu idea-
ri beu d’organitzacions d’extrema
dreta com HazteOir, una plata-
forma que ha finançat Vox i que
està liderada per Ignacio Arsua-
ga. El passat 11 d’abril, HazteO-
ir va començar una campanya a
les xarxes contra Disney per “pro-
moure l’agenda LGTBQ”. Segons
un text del mateix Arsuaga, en la
darrera pel·lícula de la compa-

nyia, Lightyear, es veu un petó en-
tre dos homes. “L’escena té com
a objectiu els teus fills i no ama-
ga el pla d’adoctrinar-los”, afirma
Arsuaga. Per a ell, tot ha estat or-
questrat per l’esquerra per des-
truir els valors de la família.

A més, aquesta plataforma,
amb projecció internacional, té
vinculacions amb entitats euro-
pees com One of Us o Political
Network For Values, dues orga-
nitzacions d’ultradreta contràries
a l’avortament, a l’eutanàsia i als
drets de les persones LGTBI, en les
quals hi ha, per exemple, l’exlíder
del PP Jaime Mayor Oreja.

Per si això no fos prou, la pla-
taforma Open Democracy ha as-
senyalat que HazteOir té vincula-
cions amb grups com El Yunque,
una organització ultracatòlica i
feixista de caràcter secret nascu-
da a Mèxic el 1950. Aquesta rela-
ció ha estat sobradament con-
trastada per mitjans de comuni-
cació o Wikileaks.

Alhora, en els darrers temps
aquest ideari viatja a través de les

xarxes més populars i d’una ma-
nera més moderna. Creadors de
contingut web com Roma Ga-
llardo, amb 1,6 milions de segui-
dors, o Wall Street Wolverine,
amb gairebé mig milió, tot i afir-
mar que no tenen problemes amb
les persones homosexuals fan
continguts en una clau totalment
oposada. “Si s’estigmatitza la dona:
escàndol. Si s’estigmatitza el
col·lectiu LGTBI: escàndol. S’es-
tigmatitza durant anys els homes
blancs heterosexuals: ai, mira els
mascles ofesos”. Es tracta d’un tuit
en què el segon youtuber consi-
dera que els homes blancs estan
oprimits. Wall Street Wolverine és
un personatge que no ha amagat
mai la seva afinitat amb Vox.

CALMA I RESISTÈNCIA
Certament, les denúncies d’a-
gressions creixen, però potser hi ha
explicacions més enllà de l’auge de
l’extrema dreta. “Hi ha un aug-
ment dels discursos alarmistes
sobre les agressions LGTBI-fòbi-
ques, però no hi ha dades públi-

ques per poder fer una anàlisi que
ens indiqui si les agressions s’han
incrementat”, diu Ortega.

Segons el de la Crida LGTBI,
aquests discursos no tenen en
compte “la visibilització cada ve-
gada més gran del col·lectiu”. “Ara
hi ha pobles on hi ha un grup de
persones LGTBI, i això implica
més agressions, però no perquè
hagi augmentat l’LGTBI-fòbia,
sinó perquè l’atenció mediàtica
han crescut”, afirma.

A més, al seu parer, actual-
ment hi ha més “mecanismes per
denunciar i la gent s’atreveix més
a fer-ho”. De fet, Cristian Carrer,
coordinador de l’OCH, afirmava
en una entrevista a La Xarxa que,
després de les agressions al So-
morrostro i l’assassinat d’un jove
gai a Galícia, les denúncies van
augmentar. Per tot això, Ortega
considera que és important que el
col·lectiu es planti. “No podem tor-
nar als armaris ni renunciar a
l’espai social que hem conquerit i
que ara ens toca continuar defen-
sant als carrers”, conclou.

Els enemics dels drets LGTBI
» L’auge de l’extrema dreta, el poder  d’entitats com Hazte Oír i les xarxes socials són una amenaça real

» El Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia arriba mentre segueixen les agressions

L’any 2017 la Generalitat va multar el bus d’Hazte Oir. Foto: Àlex Recolons/ACN

A fons

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD
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La lupa

Estem assistint a una proliferació de trobades vir-
tuals inimaginables abans de la pandèmia. És
cert que, si bé inicialment a tots ens va ser com-
plicat conversar virtualment, no ens va quedar

més remei que utilitzar les xarxes per poder reunir-nos
i concretar o aclarir algunes coses. La pandèmia, que ha
durat massa temps, i encara dura, no ens permetia tro-
bar-nos en cap lloc tancat per conversar o abraçar-nos,
una altra activitat molt humana i necessària per als és-
sers humans.

Malauradament, el que inicialment era una solució
ara s’ha convertit per a moltes persones en un proble-
ma, ja que es continua utilitzant la conversa virtual en-
cara que no calgui.

Ens hem acomodat i en lloc d’utilitzar els nostres es-
pais comuns de trobada, ara preferim quedar-nos a casa
i, com hem pogut veure a les xarxes, fer qualsevol mena
d’entrevista o reunió en calçotets, ja que la part visible no-
més és de cintura cap amunt. 

Ara bé, conversar virtualment és la millor manera de
comunicar-se?

Som més humans si ens comuniquem a través de les
xarxes i participem en centenars de converses?

Ja abans de la pandèmia era habitual veure diverses
persones, sobretot joves, enganxades al seu mòbil co-
municant-se amb qui sap qui i sense mantenir cap in-
terrelació amb els membres del grup amb què es troba-
va. I al cap de moltes hores, cadascú se n’anava a casa seva
sense haver intercanviat cap paraula.  

Per això, som molts els que pensem que les relacions
socials no encaixen bé amb internet i que cal recupe-
rar les converses presencials, les trobades, i apartar-nos
de les pantalles. Això no obstant, som conscients que
actualment hi ha situacions que ens obliguen a utilit-
zar les xarxes per poder portar a terme determinades
activitats socials.

És cert que, si bé hi ha situacions que fan impossi-
ble el diàleg presencial, és evident que la xerrameca pre-
sencial humanitza, ja que considerem que és una de les
activitats humanes més importants que tenim. A tra-
vés de la conversa desenvolupem la nostra capacitat
d’empatia, experimentem l’alegria de ser escoltats, de
ser entesos. A més, la conversa presencial promou l’au-
toreflexió, aquestes converses amb nosaltres mateixos,
que són un dels pilars del nostre benestar. I aprenem
a escoltar i a respectar tots els participants, ja que el dià-
leg comença, normalment, per allò que ens uneix, no
per allò que ens separa.

Amb les trobades presencials evitem l’aïllament i ens
allunyem de l’individualisme. Necessàriament hem de
compartir confidències, facetes més intimes de la nos-
tra vida que no és possible expressar en una pantalla in-
sensible a les nostres emocions.  

A les pantalles no sempre veiem persones de carn i
ossos i molt menys si hi participen persones desconegudes
amb les quals no hem tingut mai cap relació ni contac-
te. Només veiem espectres en un aparell sense ànima.

Les relacions personals presencials van construint lla-

ços afectius que, sense cap dubte, són molt importants
per al nostre creixement personal i familiar, la qual cosa
no s’aconsegueix a través d’una pantalla.

Un bon exemple d’això que dic va ser la trobada que
fa uns dies vaig tenir amb un bon amic.

Feia molt temps que no ens vèiem, ni presencialment
ni virtualment. Em va explicar que la seva dona va estar
ingressada més de cinc mesos a l’hospital. Evidentment
no en sabia res i la meva sorpresa va ser majúscula. Això
no es pot expressar a través d’una pantalla. Ni tampoc
els sentiments i les emocions que vam compartir. 

No podem oblidar que tots els éssers humans formem
part d’una societat extensa que ens protegeix i ens aju-
da a construir la nostra pròpia identitat.

Sempre s’ha dit que qui té un amic té un tresor i això
posa en valor la importància de les relacions socials,
no virtuals, sinó presencials. Com diu un bon amic, si
tens bones relacions socials, estàs millorant la teva qua-
litat de vida.

Afortunadament, no hi ha mal que duri cent anys
i, actualment, estem recuperant la nostra vida social.
Tornem a quedar amb els amics per anar a passejar o
a fer qualsevol altra activitat necessària per millorar les
nostres relacions i socialitzar les nostres experiències,
els nostres fracassos, les nostres alegries. En definiti-
va, hem de fer possible una de les característiques més
importants dels éssers humans: la sociabilitat, és a dir,
poder compartir tot allò que ens fa millors a cadascú
de nosaltres i a la societat.
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per Pedro Jesús Fernández

La conversa presencial

NLes millors
perles

El pilot d’una avioneta es queda inconscient durant un vol iun dels tres passatgers es veu obligat a aterrar sense tenir-
ne ni idea. És atrevir-s’hi o morir... Va passar fa uns dies a
Florida, als Estats Units, i la història va tenir un final feliç.

Mentir pot sortir car. I si no, que li diguin a la dona que
es va inventar que li havien robat la cartera (en

realitat l’havia perdut) i ha acabat detinguda per estafa i
simulació de delicte. Ha passat a La Rioja.

La noia trobada morta a Portbou el setembre de 1990 ha estat 32 anys sense ser identificada. Ara, gràcies al
programa Crimsde TV3 i Catalunya Ràdio i a un altre programa
de la televisió austríaca, ja se sap qui és: Evi Anna Rauter.

Pagaries 1.850 dòlars per unes vambes destrossades?
Les noves Balenciaga Full Destroyed (literalment,

“completament destrossades”) tenen aquest preu. I, tot i
que fan angúnia, segur que molta gent les comprarà.

LA FOTOTwitter (@jotaemi)
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No ens aturaran1

2
Denuncien una agressió homòfoba 
a quatre dones durant les Festes de Maig

Badalona, seu de la Copa 
del Rei de bàsquet del 2023

Torna l’alegria

Dos detinguts i tres agents ferits en 
el desmantellament d’un botellot al Gorg

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@aleixrenye: Per salvar el català cada dia
faig el mateix i sense cap esforç. No canvio
la llengua. Parlo català sempre, amb tot-
hom i a tot arreu.

@martasubira: El meu sincer condol a la
família del maquinista i a tots els treballa-
dors i treballadores de Ferrocarrils per la
mort del company que conduïa el tren.

#AccidentAFGC

@valtonyc: [Després que hagin rebutjat la
seva extradició] 4 anys d’exili, 1.460 dies de
lluita i victòries. Per la llibertat d’expressió.
Gràcies a tothom qui m’ha fet costat.

#VictòriaPerAValtònyc #ElCatalàAL’Escola

Safata d’entrada

El declivi dels mitjans lo-
cals de qualitat que de-
penen dels anunciants és

una de les malediccions del
sistema. La paraula no és del
costat dels governats; els es-
forços per desenvolupar mitjans
de servei públic continuen pa-
tint una intensa pressió per
part de la propietat.

El poder de la propaganda
s’ha convertit en les darreres
èpoques en el nou art de la po-
lítica. Es tracta d’una enginyeria,
com diu Noam Chomsky, basa-
da en el control dels mitjans de
comunicació, que barreja retalls
de veritat amb tècniques in-
completes o errònies. Com a
dada particular, actua mantenint
aliena i ignorant de les grans de-
cisions la majoria de la població,
creant, a través de la passivitat i
l’obediència, claus perquè uns
quants “responsables” seguei-
xin ocupant-se dels assumptes
importants: professions molt
ben remunerades –encara que
inútils– de comissionistes, de-
legats, adjunts i intermediaris,

Els relats del poder
per Francesc Reina

com comenta David Graeber
en la seva teoria sobre el “tre-
ball de merda”.

Les maneres que utilitzen
per aconseguir “consentiment”
són diverses i es mouen entre
dues línies. D’una banda, el
manteniment d’un consumis-
me desinformat, organitzat
per mercats de tota mena
(també culturals o esportius),
on l’audiovisual és fonamental.
De l’altra, la generació de des-
acords, adés atiant l’odi, on es
pretén destacar la naturalesa
malvada de l’ésser humà.

Amb aquestes formes, de-
terminats grups van aconse-
guir mantenir el mite de les de-
sigualtats, relats falsos que
justifiquen mecanismes de
control, argumentant la inca-
pacitat de la majoria per com-
partir opinions a través de de-

bats raonats en la gestió d’as-
sumptes comuns. L’egoisme
dels dominats ha estat la in-
terpretació determinista dels
nous estats, que van inventar
instruments d’opressió per im-
plantar polítiques verticals,
molt en contra de les idees hu-
manistes i pacifistes, coopera-
tives, participades i recípro-
ques de les comunitats (fins i
tot les primitives). Narracions
creades pels dominadors per
justificar les seves pràctiques,
com va escriure l’antropòleg
Pierre Clastres.

L’estratègia es troba en la
submissió implícita que su-
posa renunciar a les capacitats
pròpies –per incompetència–
i permetre donar pas a les elits
mediàtiques que ens subordi-
nen amb la publicitat i la crea-
ció de l’enemic comú.
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Els semàfors

El millor bàsquet espanyol
tornarà a Badalona 38 anys
després. La ciutat ha estat
finalment la seu escollida per
acollir la pròxima edició de la
Copa del Rei, que se celebrarà 
al Palau Municipal d'Esports 
del 16 al 19 de febrer del 2023.

pàgina 8Aj. de Badalona

L'Institut Les Vinyes de Santa
Coloma ha treballat aquest curs
en un projecte pioner per
combatre l'efecte hivernacle. 
La iniciativa impulsada per

l’Assemblea de Cooperació per
la Pau (ACPP) ha comptat amb
la participació de 50 alumnes.

pàgina 12Institut Les Vinyes

L'oficina tècnica que estudiarà
de manera individualitzada els
casos de les 240 famílies del bloc
Venus de la Mina obrirà de
manera imminent. Fonts

municipals confirmen que la
posada en marxa d'aquest
recurs és qüestió de dies.

pàgina 14Consorci del Besòs
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El millor bàsquet espanyol tor-
narà a Badalona 38 anys després.
La ciutat ha estat finalment la seu
escollida per acollir la Copa del
Rei del 2023, que se celebrarà al
Palau Municipal d’Esports del
16 al 19 de febrer. La competició
tindrà com a gran amfitrió la
Penya, que provarà d’ampliar el
seu palmarès aixecant a l’Olímpic
davant la seva afició la novena
copa de la història del club.

Per trobar l’últim precedent
de la celebració d’aquesta com-
petició estatal al municipi bada-
loní cal remuntar-se a la tempo-
rada 1984-1985. Aquella edició de
la Copa del Rei va tenir lloc al pa-
velló Ausiàs March i va enfrontar
en la final la Penya i el Reial Ma-
drid. La victòria va caure alesho-
res del costat blanc, que va pre-
sentar-se a Badalona amb una

plantilla on destacaven diversos
noms il·lustres del bàsquet espa-
nyol com un jove Fernando Mar-
tín o Fernando Romay.

Amb aquest regust agredolç
encara en la memòria, Badalona
presentava el passat abril la seva
candidatura en un acte a l’Olím-
pic que va comptar amb la pre-
sència de representants dels dot-
ze clubs de bàsquet federats del
municipi. Una foto de família que
representava a la perfecció  la
proposta badalonina, que apel·lava
al factor emocional i a la “singu-
laritat” d’una ciutat que té més de
300 equips i unes 3.000 llicències
en competicions federades.

IMPACTE POSITIU
La confirmació oficial arribava di-
lluns al migdia. Badalona era la
seu escollida, imposant-se d’a-
questa manera en la cursa a altres
municipis que també havien pre-
sentat candidatura com Barce-
lona. “Avui és un dia històric
per a Badalona. Gairebé quaranta

anys després, la Copa del Rei tor-
na al bressol del bàsquet. Hem
aconseguit fer realitat una re-
ivindicació de dècades i complir
un somni. Ens ho mereixem com
ningú i serem els millors amfi-
trions. Aquesta és la Badalona en
positiu en la qual creiem, la Ba-
dalona imparable que il·lusiona",
assenyalava triomfant l’alcalde
Rubén Guijarro, que remarcava
que la celebració de la competi-
ció pot tenir un impacte positiu

per tornar a posar la ciutat al
mapa. En la mateixa línia es
pronuncia la Federació d’Asso-
ciacions Veïnals de Badalona
(FAVB), que considera que un es-
deveniment d’aquestes caracte-
rístiques no només tindrà un
retorn en l’àmbit econòmic –es
calcula que els beneficis poden
superar els deu milions– sinó
també a nivell d’imatge. “Aques-
ta ciutat necessita missatges en
positiu que sumin. Tenim molt a

demostrar i notícies així indiquen
que quan treballem  tots junts, les
coses flueixen”, apunta el presi-
dent del FAVB, Julio Molina.

El 2023 podria ser un any clau
per al bàsquet badaloní. La cele-
bració de la Copa al municipi po-
dria coincidir amb la tornada
definitiva a la ciutat d’un club his-
tòric com el Sant Josep després
del seu exili obligat pel tancament
del pavelló del centre parroquial
el juliol de l’any passat.

El Palau Municipal d’Esports acollirà la competició del 16 al 19 de febrer del 2023. Foto: Club Joventut Badalona 

Anton Rosa
BADALONA

Elmillor bàsquet tornarà a la ciutat
» Badalona acollirà la Copa del Rei 38 anys després i supera en la cursa a altres ciutats com Barcelona
» La FAVB veu en l’esdeveniment un punt d’inflexió per poder demostrar el potencial de Badalona

Serveis | Presenten un nou projecte d’habitatge cooperatiu
L’Associació Caliu va presentar dimarts un nou projecte per fomentar l’habitatge cooperatiu
com a alternativa al lloguer i compra de pisos. L’acte celebrat a la seu de l’Associació de Veïns
del Centre de Badalona va comptar amb la presència de prop d’una cinquantena de persones.
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Festes de Maig: denuncien
una agressió homòfoba

POLÈMICA4L’Observatori Con-
tra l’Homofòbia va denunciar di-
vendres l’agressió homòfoba que
haurien patit quatre dones du-
rant els actes de les Festes de
Maig de Badalona. Els fets hau-
rien tingut lloc la Nit de Sant
Anastasi, celebrada entre el pas-
sat 10 i 11 de maig, i els pre-
sumptes autors serien un grup
d’homes que encara no han es-
tat identificats. Des de l’Ajunta-

ment condemnen qualsevol ac-
titud homòfoba, però apunten
que per ara ni els Mossos d’Es-
quadra ni la Guàrdia Urbana te-
nen cap constància dels fets.
Tanmateix, el consistori està en
contacte amb l’Observatori per
recavar més dades i iniciar els
tràmits per acompanyar les víc-
times en la tramitació de la de-
núncia i en la identificació dels
presumptes agressors.

Clam veïnal per demanar més
places d’escola públiques

EDUCACIÓ4Diverses famílies
de Badalona han unit forces per
denunciar un “dèficit estructural”
de places d'escola pública a la ciu-
tat. Segons les dades de la pre-
inscripció del curs 2022-2023
amb què treballen els afectats, po-
drien quedar fora de la seva zona
un total de 51 nens a P3. La si-
tuació afecta els barris del centre,
la Salut i Llefià. En el conjunt de
la ciutat, però, el saldo negatiu to-
tal de places públiques baixaria
fins a la dotzena i, per contra,
quedarien buides unes 200 pla-
ces concertades. En el cas de se-
cundària, mancarien 67 places,
totes elles als barris de la zona sud
de Badalona, 36 públiques i 31

concertades. Les famílies recla-
men al Departament d'Educació
que “cap alumne quedi exclòs
d'una educació pública, de qua-
litat i proximitat”.

Els afectats, en paral·lel,
també recorden que “hi ha pro-
jectada la construcció de dues
noves escoles de primària des de
fa anys que no s’ha fet efectiva”,
però que tot i així “encara falta-
rien places d'infantil i primària”.
Pel que fa a la planificació es-
colar, lamenten que en el cas de
secundària és “inexistent”. L'ob-
jectiu de les famílies per al curs
vinent és trobar una solució a
curt termini i millorar l’orga-
nització en endavant.

MOBILITAT4La pacificació de
l’avinguda Martí Pujol al seu pas
pel barri de Bufalà ha tornat a pri-
mera línia. L’atropellament d’u-
na parella d’avis el passat 11 de
maig a l’altura del carrer Filoso-
fia tornava a encendre les alarmes
entre els veïns i deixava una nova
víctima mortal per a l’historial ne-
gre d’aquesta artèria badalonina.
En els últims sis anys, fins a tres
persones han perdut la vida en ac-
cidents de trànsit en aquesta via.

“Això ve passant des de fa
molts anys i no només a Martí
Pujol, també en altres carrers
del barri. Molts conductors sem-
bla que es pensin que segueixen
a l’autopista”, explica Lídia Solé,
presidenta de l’Associació de Ve-
ïns i Veïnes de Bufalà. L’entitat
porta reivindicant la pacificació de
l’avinguda des del 2016, sense que
cap dels diferents governs muni-
cipals es decideixi a posar fil a l’a-
gulla per solucionar la proble-
màtica. “Necessitem més semà-
fors, guals i senyals que indi-
quin que s’ha de reduir la veloci-
tat. En definitiva, necessitem un
pla integral per aquesta zona del
barri”, apunta Solé, que assegu-
ra que ja estan treballant de la mà
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Badalona (FAVB) per
dur a terme pròximament algun

tall reivindicatiu per reclamar
mesures concretes a l’executiu en-
capçalat per Rubén Guijarro.

UN FENOMEN AÏLLAT?
La protesta dels veïns de Bufalà
compta amb el suport d’altres as-
sociacions veïnals com la del
barri de Dalt la Vila, que recor-
da que aquest és un fenomen que
també es repeteix en els laterals
de l’autopista i en altres vies
molt pròximes a escoles badalo-
nines. Precisament, l’Associació
de Famílies d’Alumnes de l’Es-
cola Gitanjali -ubicada a la zona

baixa de Martí Pujol- ha aprofi-
tat l’ocasió per reclamar a través
de les xarxes la transformació de
l’entorn escolar en un “lloc segur”
per evitar nous incidents.

En la mateixa línia fa temps
que es pronuncien les famílies
de les escoles Badalona Port i
Ventós Mir, que insten el con-
sistori badaloní a prendre me-
sures per pacificar les zones
amb més densitat de centres
educatius, tal com s’ha comen-
çat a fer, amb més o menys ac-
ceptació veïnal, als carrers En-
ric Borràs o Roger de Flor.

L’accident del passat 11 de maig va deixar un nou mort. Foto: SEM

Nou clam per a la pacificació de
Martí Pujol: 3 morts en 6 anys
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Marató feminista a la CIBA:
l’espai acull tres jornades

EQUIPAMENTS4Una verdadera
marató feminista s’ha apoderat
de Santa Coloma de Gramenet
aquest mes de maig L’espai fe-
minista de recursos i serveis per
a dones de la CIBA acollirà durant
aquestes setmanes fins a tres
jornades diferents. El primer
dels esdeveniments va tenir lloc
dimarts, quan es va celebrar la se-
gona edició de les Jornades In-
ternacionals Data Feminism, una
trobada que té per objectiu re-
flexionar els reptes de l’agenda fe-
minista aplicades a les tecnologies
de dades.

La trobada va comptar amb la
particiapció de diferents perso-
nalitats i professionals de l’àmbit
tecnològic com la Secretària d’Es-
tat de Digitalització i Intel·Li-

gència Artificial del govern es-
panyol, Carme Artigas.

El relleu de les jornades el
prenia ahir una delegació for-
mada per una vintena de dones
marroquines amb càrrecs en
diferents governs locals del país
africà, que visitaven la CIBA en
el marc del projecte de coope-
ració EqualMED, liderat per la
Diputació de Barcelona i l'enti-
tat IMADEL.

Lúltim dels esdeveniments
tindrà lloc aquest cap de set-
mana i consisteix en unes jor-
nades veïnals i feministes de de-
bat i reflexió organitzades per la
Confederació d'Associacions
Veïnals de Catalunya (CON-
FAVC) sota el nom Com cons-
truir Barris Violetes?.

MEDI AMBIENT4L’Institut Les
Vinyes de Santa Coloma de Gra-
menet ha treballat aquest curs en
un projecte pioner per combatre
l’efecte hivernacle. La iniciativa,
impulsada per l’ONG Assemblea
de Cooperació per la Pau (ACPP),
ha comptat amb la participació
d’una cinquantena d’alumnes
d’aquest centre ubicat al barri de
Singuerlín, que han calculat la
petjada de carboni anual de l’e-
quipament educatiu i han pro-
posat mesures per reduir-la.

“El projecte neix després d’un
procés d’anàlisi sobre diferents
problemàtiques de justícia am-
biental. Ens vam adonar que
molts equipaments no complei-
xen amb la Llei 16/2017, que
diu que s’ha de fer un inventari
dels gasos d’efecte hivernacle
que generen, i vam decidir veu-
re com podíem aplicar això a ni-
vell educatiu”, explica Carolina
Pascual, la tècnica de l’ACPP que
ha treballat en la iniciativa. La
proposta va arribar a mans del
professorat de Les Vinyes, que de
seguida va implicar-se en la ini-

ciativa, que va arrencar amb un
procés de formació a l’octubre on
hi van participar alumnes dels
cursos de 4rt d’ESO i Batxillerat.

Després de prop de sis mesos
treballant en el projecte, els estu-
diants participants presentaven la
setmana passada els resultats de
l’estudi en un acte a la Biblioteca
de Singuerlín. En total, la petjada
de carboni del centre educatiu du-
rant aquest curs escolar és de
134,1 tones de diòxid de carboni,
unes xifres que, energèticament
parlant, serien equivalents a car-
regar un telèfon mòbil gairebé 16
milions de vegades. Amb l’ob-

jectiu de reduir aquesta petjada,
els alumnes van proposar una
sèrie de mesures com ara   la ins-
tal·lació de panells solars, l’apro-
fitament de les zones verdes del
centre o la introducció de políti-
ques de reciclatge. “Només la se-
paració dels residus ja implica
generar prop de dues tones menys
de diòxid de carboni”, apunta
Pascual, que celebra la predispo-
sició de la direcció de l’institut per
aplicar les propostes.

Precisament, la gran acollida
de la iniciativa ha portat l’ACPP
a valorar la possibilitat de repli-
car el projecte en altres centres.

Un grup dels alumnes que han participat en el projecte. Foto: ACPP

La croada de l'Institut Les Vinyes
per fer front a l'efecte hivernacle

Un dels actes feministes celebrats recentment a la CIBA. Foto: Ajuntament

Esport |Nova edició del Plogging Tour al parc fluvial  
El parc fluvial del Besòs de Santa Coloma de Gramenet acollirà el pròxim

diumenge 29 de maig una nova edició del Plogging Tour, la iniciativa solidària
que combina diferents activitats esportives amb la recollida de residus.
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La Mina lidera un repunt 
en els delictes a Sant Adrià

DADES4Sant Adrià de Besòs va
tancar el 2021 amb un repunt sig-
nificatiu dels delictes. Així ho
constata la memòria anual de la
Policia Local, que situa el total
d’infraccions penals registrades
durant l’any passat en gairebé les
4.000. La Mina continua sent el
barri que concentra més delictes
amb més d’un miler detectats,
però seguit de ben a prop per
Sant Adrià Nord i Sant Joan
Baptista, que es queden fregant
aquesta xifra.

Segons les dades presentades
en l’informe policial, les infrac-
cions penals més comunes segu-
eixen sent en contra del patri-

moni, malgrat que també regis-
tren cotes força altes els delictes
de lesions i contra l’ordre públic.
Pel que fa al total de persones de-
tingudes, Sant Adrià va tancar el
2021 amb prop de 300 arrestats,
la majoria dels quals pels Mossos
d’Esquadra. La memòria també
recull un augment del 15% en les
intervencions policials després de
trucades ciutadanes i eleva fins a
7.556 el nombre de tràmits re-
alitzats pels agents del cos. Sobre
la seguretat viària, l’informe con-
clou que s’han interposat més de
13.400 denúncies de trànsit i
que s’han retirat dels carrers un
total de 338 vehicles fora d’ús.

HABITATGE4Petit pas per acos-
tar l’horitzó etern del bloc Venus.
L’oficina tècnica que estudiarà de
manera individualitzada els casos
de les més de 240 famílies d’a-
quest edifici del barri de la Mina
de Sant Adrià obrirà de manera
imminent. Fonts municipals han
confirmat a Línia Nordque l’es-
perada  posada en marxa d’a-
quest recurs és qüestió de dies,
però que no hi ha una data exac-
ta perquè s’està acabant “d’ade-
quar l’espai” on s’ubicarà de ma-
nera provisional, a la Biblioteca
Font de la Mina.

Des del consistori adrianenc
apunten que la intenció és que l’o-
ficina pugui traslladar-se com
més aviat millor a la que serà la
seva ubicació definitiva, un edi-
fici situat al costat de la comis-
saria del mateix barri que actu-
alment està en procés de reforma.
Un cop culminades aquestes ob-
res, que encara no tenen data de
finalització, els tècnics podran
instal·lar-se en aquest nou espai.

“Encara estem una mica in-
crèduls amb tot plegat. Fins que

no veiem que això arranca no
ens ho acabarem de creure. El
més important és que comenci a
funcionar”, apunta  Paqui Ji-
ménez, veïna del bloc i portaveu
del conjunt d’afectats. Jiménez
assegura que, malgrat els anun-
cis municipals, ningú s’ha posat
encara en contacte amb els in-
quilins de l’edifici per donar-los
més detalls sobre aquesta im-
minent obertura de l’oficina.

Cal recordar que les famílies
del bloc Venus fa prop de vint
anys que esperen l’enderroc de
l’immoble, que va reactivar-se el
febrer del 2021 després de ga-
irebé una dècada de bloqueig. La
previsió era que els primers re-
allotjaments s’iniciessin el 2023,
però l’endarreriment en l’adju-
dicació d’aquesta oficina ha com-
plicat poder complir amb un cop
més amb els terminis fixats.

El bloc Venus del barri de la Mina en una imatge d’arxiu. Foto: A.R.

Obertura imminent de l’oficina
per al reallotjament del Venus

Un cotxe de la Policia Local en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

Tribunals | El Suprem admet a tràmit el recurs pel crematori
El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de cassació presentat per la plataforma Stop
Crematori per irregularitats en les llicències atorgades al Tanatori del Litoral. Cal recordar
que el TSJC ja va desestimar les apel·lacions de l’entitat i que aquest és l’últim recurs legal.
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Aquest dijous (l’entrevista
va tenir lloc el passat di-
marts 10 de maig) es com-

pleix un mes de la moció de cen-
sura a la batllessa Marta Marto-
rell. Com han estat aquestes pri-
meres setmanes a l’alcaldia?
Molt intenses. Les hem viscut amb
molta emoció i il·lusió i, en paral·lel,
amb el respecte que exigeix assu-
mir aquesta responsabilitat.

Un dels punts per justificar
aquest canvi de govern era poder
acabar amb la situació de paràli-
si institucional. Amb quin Ajun-
tament de Tiana s’ha trobat el
nou executiu?
No diré tot el que voldria perquè
m’he proposat posar el comptador
a zero i vull ser prudent i respectu-
ós. Però, efectivament, hem cons-
tatat que hi havia una paràlisi de
bastants mesos. Aquesta accelera-
ció  d’aquests primers dies ve mo-
tivada segurament perquè hi havia
moltes carpetes que estaven atu-
rades i que s’havien de desencallar.

Posi’ns un exemple.
Doncs gairebé és en totes les
àrees [riu].

Quins canvis ha pogut introduir
en aquestes primeres setmanes
el nou govern?
Crec que la diferència principal és
que ara hi ha un projecte, un full
de ruta. Només això ja està servint
de motor per desencallar les coses.
Aquí faltava escoltar més els tèc-
nics de la casa. A vegades la per-
cepció que pot tenir la ciutadania
dels funcionaris és errònia. Jo he
pogut comprovar el grau d’impli-
cació dels professionals d’aquest
Ajuntament. He vist una molt
bona acollida per part seva i, en
aquest sentit, puc dir que m’he en-
amorat dels treballadors.

En la materialització d’aquest
canvi de rumb al consistori hi ha
jugat un paper clau el PSC. Si la si-
tuació de paràlisi era tal, com és
que es va trigar gairebé mig any
a arribar a un acord per presen-
tar la moció de censura? 
No soc jo qui he de parlar de les co-
ses dels altres partits i s’han de res-
pectar les seves lògiques internes.
Però evidentment, si s’ha anat lent
no ha estat perquè Junts per Tiana
i el PSC no es posessin d’acord,
sinó perquè els socialistes s’estaven
ordenant internament.

Aquesta reordenació interna ha
estat exclusiva del PSC?
Crec que en aquests darrers tres
anys hi ha hagut un procés d’em-
poderament de les assemblees de
tots els grups polítics tianencs. Al
principi del mandat es va acabar for-
mant un pacte que no tenia cap

sentit perquè era antinatural i no te-
nia cap projecte darrere. Des d’a-
leshores, hi ha hagut una sèrie de
moviments interns a cadascuna
de les formacions que han acabat
provocant que els partits anessin
sortint d’aquest acord inicial de
govern i es formés una majoria al-
ternativa més lògica, respectant el
mandat popular de les urnes.

Una de les qüestions que sembla
haver generat més consens a
l’hora d’acostar postures entre els
grups ha estat la situació a la re-
sidència Sant Cebrià. 
Crec que és objectiu dir que, durant
la intervenció del geriàtric, les coses
van anar a pitjor a dins la residèn-
cia. Ara estem en un moment de re-
cuperació. Les relacions entre l’A-
juntament i el concessionari eren

molt dolentes i estem treballant de
valent per millorar-les sense cedir en
la fiscalització, perquè  el més im-
portant és la qualitat de vida dels re-
sidents i del servei. Abans de la pan-
dèmia teníem una residència ex-
cel·lent i volem recuperar aquests ni-
vells. Això passa també per millorar
la proximitat amb les famílies. Un
dels reptes que ens hem proposat
durant aquests primers dies al go-
vern ha estat activar el consell de
participació del mateix geriàtric.

En l’apartat de prioritats del nou
executiu hi apareix també l’a-
provació dels pressupostos.
Això és com un sudoku que hem de
quadrar. Hem de fer una proposta
realista i ser conscients de la situa-
ció de crisi en la qual ens trobem. Te-
nim clar que hem de ser responsa-
bles i que no podem comprometre
ni posar en risc l’Ajuntament. Estem
ara mateix en un procés intern de
revisió de partides per poder pre-
sentar una proposta que complei-
xi les mínimes normes d’estabilitat
pressupostària. En paral·lel també
estem treballant en els del 2023, que
és on nosaltres volem realment in-
corporar aquesta mirada transfor-
madora per no arrossegar tics dels
pressupostos d’exercicis anteriors.

Un dels primers grans actes del
nou govern va ser la celebració
del Consell de Cultura. Les enti-
tats feia temps que reclamaven
al consistori més facilitats per re-
cuperar l’activitat cultural. Qui-
nes mesures s’han pres en
aquest sentit?
Hem començat per donar seguretat
a les entitats. Això hauria de venir
pràcticament de sèrie, però estàvem
en un punt on perillava la celebra-
ció d’actes com la Festa dels Racons.
El repte més imminent serà la Fes-
ta Major, veure com l’actualitzem i
rreconnectem amb la tradició, però
també hi ha tot un camí de fons.
Hem d'aprofitar tot el talent local i la
força de la institució per donar co-
herència a la programació cultural.

Quin paper pot jugar Can Riera
en aquest impuls cultural?
Durant el mandat anterior vam
aconseguir al Ple que les diferents
actuacions que es fessin a Can Rie-
ra no comprometessin el projecte
cultural. Això segueix així i puc ga-
rantir que Can Riera tindrà un ús ín-
tegrament cultural. A partir d’aquí,
hem de treballar per veure com po-
dem donar-li sortida en els pròxims
pressupostos. De moment, hem
vist que la masia és un espai que pot
funcionar com una sala d’actes.

En un dels calaixos del consisto-
ri també segueix guardat el pro-
jecte del Museu Lola Anglada.
La qüestió del Museu sobrepassa la
voluntat municipal. Lola Anglada va
donar tot el seu llegat perquè fos ex-
posat, no perquè fos guardat als so-
terranis de la Diputació. Això no ho
podem permetre i s’ha de convèn-
cer les administracions competents
perquè facin el que han de fer. No
hem renunciat al projecte, però si
parlem de prioritats a nivell cultu-
ral, actualment necessitem espais
dignes per als artistes i les entitats.

Un dels expedients que sí que
s’han reobert amb el canvi a l’al-
caldia ha estat el de l’abocador
il·legal de les Costes. Per què era
tan important posar fil a l’agulla
amb aquest tema? 
No és que ens ho marquéssim com
una prioritat, senzillament era una
cosa que s'havia de fer. No ens po-
dem permetre tenir un espai d'ac-
cés públic així. Quan Línia Nord va
treure el vídeo i les imatges vam par-
lar amb la regidora i en 24 hores es
va muntar una reunió amb Bada-
lona i Montgat. No era tan difícil.

En tot cas, la situació a l’abocador
ha servit per fer front comú amb
Badalona i Montgat. Creu que els
paral·lelismes polítics pels pos-
sibles casos de transfuguisme
podrien complicar les relacions
amb la nova alcaldessa mont-
gatina, Mercè Marín?
El fet que els dos alcaldes siguem
nous és una casualitat, però jo crec
que facilitarà les coses. De fet, vaig
ser al Ple del relleu a l’alcaldia de
Montgat i els dos vam coincidir en
la necessitat d’enfortir les relacions
i d’optimitzar recursos. Tiana i Mont-
gat tenim una història comuna i
hem de ser capaços de tenir més
punts de trobada.

Un dels compromisos adoptats
pel nou govern és el reforç de la
Policia Local per evitar imatges
com les de l’última Festa Major.
L’actualització del model de segu-
retat és sens dubte una de les prio-
ritats. És una competència que po-
dria delegar com a alcalde, però no
ho he fet perquè la vull portar di-
rectament. Tenim un pla de segu-
retat gairebé enllestit i estem cen-
trant els esforços a reforçar l’es-
tructura del cos. També hem d’a-
costar la policia als veïns i treure el
màxim partit a eines que ja tenim
com l’App de seguretat ciutadana.

L’estabilitat ha estat una de les pa-
raules més repetides els darrers
mesos. A un any de les eleccions,
es planteja revalidar l’acord amb
el PSC més enllà del 2023?
No m’ho he plantejat. Tenim tanta
feina que no crec que sigui el mo-
ment de plantejar res més que
demostrar que la moció de censura
tenia tot el sentit del món.

“La paràlisi era de força
mesos; hi havia moltes
carpetes aturades”

Isaac Salvatierra / Nou alcalde de Tiana (Junts per Tiana)

El flamant alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, rep Línia Nord al seu despatx en un
Ajuntament en ple procés de remodelació. Mentre els operaris reformen la façana
exterior del consistori, a l’interior es respira aire fresc i el tràfec és constant. Fa un 
mes que va estrenar-se l’alcaldia, però Salvatierra ja té diferents reptes per encarar.

Anton Rosa
TIANA

Perfil | Un periodista de sang tianenca forjat a Ràdio Tiana
Isaac Salvatierra (Tiana, 1977) és periodista i professor de comunicació de la Universitat de

Barcelona. Amb només 19 anys va ser un dels impulsors de l’emissora municipal Ràdio Tiana i
la seva trajectòria l’ha portat a treballar per mitjans com l’Ara, RAC1, l’ACN o Catalunya Ràdio.   

“Hem de ser conscients
de l’actual situació de
crisi; no podem posar
en risc l’Ajuntament”

Foto: Línia Nord
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Esports Bàsquet | El Tenerife, rival de la Penya als quarts de final de la Lliga ACB
El conjunt de Carles Duran s’enfrontarà al Tenerife als quarts de final de la Lliga ACB, 

al millor de tres partits. El Joventut Badalona començarà la sèrie a casa el pròxim dia 26. 
El segon matx serà el 29. En cas de ser necessari un tercer partit, es jugaria a l’Olímpic el 31. 

"Per res del món volia narrar
un descens i és el que va aca-
bar passant... Les hores i els
dies ens han de servir per anar
digerint la nova realitat i pen-
sar en el que serà el CF Bada-
lona a Tercera RFEF. Cal ai-
xecar el cap", reconeixia aquest
dimarts Ramon Duran, locutor
de Ràdio Ciutat de Badalona, a
Minut 91, el programa que di-
rigeix a Televisió de Badalona
i que presenta Laia Martínez.

L'entrevistat de l'espai va
ser Miguel Ángel Sánchez, el
president de l'entitat que el
passat diumenge complia 119
anys. Un aniversari inoblida-
ble, per dolorós, perquè el club
jugarà la pròxima temporada a
la cinquena categoria estatal.
"Costa molt assumir una notí-
cia així. Ha sigut un any molt
difícil. Només podem demanar
disculpes a l'afició, als socis i a
les sòcies i als simpatitzants",
explicava el dirigent.

Un gol li hauria valgut al CF
Badalona per salvar-se mate-
màticament del descens. Com
tants altres partits durant la
temporada, però, a l'equip li va
faltar la punteria contra el CD
Teruel, que ja en tenia prou
amb un punt per disputar el
play-off d'ascens. 0-0 va ser el
resultat final. "És una situació
difícil de descriure amb parau-
les i que s'ha repetit durant el
curs", intervenia Duran. Tot
hauria canviat si un defensa lo-
cal no hagués aparegut per re-

fusar a córner quan Jairo esta-
va a punt de rematar de cap
completament sol. Segons
abans, el seu company Roger
Marcé no va saber aprofitar una
sortida molt dolenta del porter
Taliby Konate: va relliscar i va

rematar molt fluix, i Konate va
salvar el gol a la mateixa línia.

"És cert, amb un gol està-
vem salvats, però això és fut-

bol. Cal acceptar-ho, dema-
nar disculpes a l'afició, a la di-
recció esportiva i al president",
va confessar Javi Moreno, l'en-
trenador, que vol continuar al
club. L'equip ha millorat molt
des que va aterrar, quan no-
més havia sumat dos punts
de 18 possibles amb Nacho
Alfonso. Així i tot, des d'ales-
hores ha sumat 15 empats més
(17 en total, just els partits
que hi ha en una volta) i només
8 victòries. Números insufi-
cients per remuntar un inici de
curs tan complicat. 28 gols en
34 partits són molt pocs.

"Gran part de la temporada
hem tingut a tocar les posicions
de dalt, a 3 o 4 punts. Ens ca-

lia encadenar un parell de
triomfs [només ho van fer un
cop, en plena remuntada, ja
amb Javi Moreno a la banque-
ta]", va explicar Sánchez. Ni ell
ni la junta directiva s'han pro-
nunciat sobre el futur del di-
rector esportiu Justo Alarcón,
que ha posat el càrrec a la seva
disposició. "Hem de valorar
moltes coses perquè no ha aca-
bat la competició i el juvenil
està jugant per poder pujar.
Tothom pot tenir un any com-
plicat. Hi ha hagut bona vo-
luntat. Hi ha temporades en
què les coses no funcionen", va
assenyalar el president.

"Com a directiva ens toca
enganxar un projecte engres-

cador amb què la gent cregui
i s'ompli l'estadi. Volem tornar
el CF Badalona a la categoria
que li correspon. No serà fàcil,
perquè tornarem a coincidir
amb equips com el CE L'Hos-
pitalet, la UE Sant Andreu...",
advertia Sánchez. "No esperà-
vem baixar de categoria i te-
níem detalls molt avançats
amb un projecte esportiu molt
il·lusionant amb persones re-
conegudes i ara, amb el des-
cens, no sabem si voldran es-
tar al costat del club. També
tenim altres opcions. A la prò-
xima assemblea explicarem
quins seran els moviments en
l'àmbit institucional, esportiu
i social", va avançar Sánchez.

Toni Delgado
BADALONA

La caiguda del CF Badalona
» El conjunt badaloní jugarà a Tercera Divisió, cinquena categoria estatal, després d’empatar a Teruel 
» Miguel Ángel Sánchez anuncia que a la pròxima assemblea donarà detalls del següent projecte

“Per res del món volia
narrar un descens i és el
que ha acabat passant”,
lamenta Ramon Duran

Més de 100 persones van desplaçar-se a Teruel per animar el conjunt badaloní. Fotos: CD Teruel/CF Badalona
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Déu i el diable s’enfronten per enèsima ve-
gada en un intent per dominar la volun-
tat del Messies, encarnat aquest cop per
una jove activista. Són, al capdavall, un pa-
rell de vells amics, cansats de repetir la ma-
teixa juguesca segle rere segle, esdeve-
nint sàdics espectadors de la desgràcia del
fill de déu, i del seu llinatge d’homes.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Estat desgràcia
Carla Torres

Alícia Rey acaba de publicar el seu primer
disc en solitari després que el grup Sen-
se Sal anunciés la seva retirada dels es-
cenaris. Rey ha aplegat catorze cançons
sota el títol Liminal (Música Global), una
paraula que ve del mot llatí limen (límit).
L’àlbum barreja estils com l’indie-pop, el
Lo-Fi o el pop-rock i representa un mo-
ment de canvis en la vida de l’artista.

Música

Doctor Strange en el multiverso de la locura
és la nova pel·lícula d’aquest superheroi
de Marvel Comics interpretat per Be-
nedict Cumberbatch. En aquesta ocasió,
amb l’ajuda de nous i vells aliats, el
Doctor Strange recorrerà les realitats al-
ternatives del multivers, que són com-
plexes i perilloses, i s’haurà d’enfrontar a
un nou adversari misteriós. 

Pelis i sèries

Doctor Strange en el multiverso...
Sam Raimi

Liminal
Alícia Rey

Circ d’Ara Mateix
El Mercat de les Flors de Barcelona torna a organitzar el
Circ d’Ara Mateix, que enguany continuarà “fent una mi-
rada a la creació contemporània del circ”, tal com expli-
quen des de l’organització. Des del 20 de maig i fins al 5
de juny, aquest cicle oferirà un total d’onze propostes de
diversos autors. Es tracta d’espectacles de petit i mitjà
format creats “amb un llenguatge propi i compromès”,
amb missatges potents i una tècnica evolucionada a fa-
vor de la dramatúrgia. En tots ells tindrà una gran impor-
tància la relació de proximitat entre els artistes i el públic.

Va començar l’any sent pràcticament una desco-
neguda i ara no hi deu haver ningú a tot l’Estat
que no hagi sentit el seu nom. Chanel Terrero
(l’Havana, 1991), criada a Olesa de Montserrat,

està vivint els mesos més intensos de la seva vida.
A finals de gener va passar de l’anonimat a l’ull de
l’huracà quan la seva elecció per representar Es-
panya a Eurovisió es va veure envoltada de polè-
mica. Amb molt d’esforç, talent i un carisma inne-
gable, l’artista totterreny –és actriu, cantant i ba-
llarina– es va anar guanyant l’estima del públic i,
sobretot, dels eurofans a mesura que s’acostava

el gran dia. Amb els assajos i les semifinals va aler-
tar tothom de l’espectacle que oferiria el 14 de
maig i, finalment, quan va arribar el moment va
deixar Europa totalment bocabadada. Amb 459
punts, va aconseguir quedar tercera, la millor 

posició d’Espanya en els últims 27 anys. 

C H A N E LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Representar Espanya a Eurovisió
Després de guanyar el Benidorm Fest

Famosos

Quedar tercera a la final del festival
Ha fet història aconseguint la millor posició d’Espanya en 27 anys

Tothom ha embogit
Encara al·lucinen amb l’actuació impecable que va fer a Torí

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Diu la Clara que quan el Guim la va dei-
xar, setmanes abans de fer 18 anys, ho va
fer perquè tenia ganes de fer coses, de viu-
re la vida. Que no sabia, que no podia sa-
ber, que només sis mesos després es que-
daria tetraplègic en un accident de moto
i que seria ella qui viuria la vida que ell s’ha-
via imaginat. Diu que la del Guim va aca-
bar sent una vida totalment diferent.

Llibres

La llista de les coses impossibles
Laura Gonzalvo

| Plants vs. Zombies
Arriba la continuació de Garden Warfare, una subsaga de Plants vs.

Zombies que aquest cop oferirà nous modes de joc i escenaris. Per a PC. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TU POTS

Pensa per què fumes i per quins múltiples motius hauries de 
deixar-ho: per salut, per la quantitat de diners que t’estalviaries...

DIA D

RAONS

AL·LICIENTS

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

i SALUT

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va marcar el 31 demaig com el Dia Mundial sense Tabac el 1987. Des d’ales-
hores, cada any aprofita aquesta data per recordar a la po-

blació els perills i perjudicis del tabaquisme, al qual es refereix
amb una paraula contundent: “epidèmia”. “El tabac mata cada
any més de vuit milions de persones i destrueix el nostre medi
ambient”, alerta l’OMS, que anima tothom a deixar de fumar. 
No és un objectiu fàcil, però és possible. Si no t’ho creus, has

de saber que més de la meitat de les persones que fumen acon-
segueixen deixar-ho definitivament, segons l’Institut Català de
la Salut. Precisament, aquest organisme ofereix un llistat de con-
sells per eliminar el tabac de la teva vida. El primer pas és deci-
dir-te, que n’estiguis convençut. Pensa per què fumes i per qui-
nes múltiples raons hauries de deixar-ho: salut, diners... Després,
marca’t una data pròxima com a Dia D i comunica-la a familiars i
amics perquè t’ajudin a arribar a la teva meta. A partir d’aquest
dia, és bo que et mantinguis ocupat i que et regalis “recompen-
ses alternatives al tabac”. I no oblidis que, si sents que necessites
ajuda, pots demanar-la a un professional sanitari.

Ara és el moment: deixa de fumar

Tingues en compte que més de la meitat de les persones que fumen
aconsegueixen deixar-ho definitivament: tu també podràs

Les claus

Escull una data pròxima, marca-la com a Dia D per deixar el tabac 
i comunica-la al teu entorn proper perquè t’ajudi a aconseguir-ho

Quan deixis de fumar, intenta mantenir-te tan ocupat com
puguis i regala’t “recompenses alternatives al tabac”
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