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Els 65 anys són molt més que
una edat. Fins fa poc era el
moment en què la majoria de la
població espanyola podia jubi-
lar-se. Després d’una vida tre-
ballada, era l’instant en què ja
no era necessari tornar-se a
llevar d’hora.
Semblaria un bon moment

per celebrar, però segons dades
de l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), a partir dels 65
anys es produeixen el 32% dels
suïcidis a casa nostra. Dit d’una
altra manera, tres de cada 10 su-
ïcidis a l’Estat són de persones
majors de 65 anys.
Aquesta dada queda petita si

explorem el desconegut món
dels suïcidis en la gent gran. Tal
com indica l’INE, el suïcidi és la
primera causa de mort no natu-
ral entre les persones que tenen
entre 15 i 35 anys, però també ho
és en les que superen els 79
anys. De fet, a Catalunya una de
cada cinc morts en persones
d’entre 80 i 84 anys i una de cada
quatre en persones d’entre 90 i
94 anys són per suïcidi.

SILENCI
“Quan se suïcida una persona de
95 anys, molta gent pensa que
no passa res perquè era el que ja
li tocava”, diu Albert Quiles. El
director de la Fundació Amics de
la Gent Gran lamenta el silenci
que hi ha respecte del suïcidi en
edats avançades. Si, per una
banda, tendim a minimitzar
aquesta realitat, la postura més
freqüent és obviar-la.
El mateix Quiles afirma que

a la seva associació hi ha moltes
persones grans que comenten les
seves ideacions suïcides, i fins i
tot casos de persones que acaben

llevant-se la vida. Alhora, Cecília
Borràs, presidenta i fundadora de
Después del Suicidio – Asocia-
ción de Supervivientes, també
veu aquesta manca de reconei-
xement dels suïcidis en gent
gran. “La mort per suïcidi d’una
persona gran és menys impac-
tant per a la gent que la pèrdua
d’algú més jove, sobretot d’ado-
lescents i d’adults joves”, diu en
un article a la revista Salut Men-
tal 360. “Per aquest motiu, el su-
ïcidi en la població d’edat avan-
çada és un fenomen que sovint
s’ignora o es desatén i que atrau
menys atenció”, afegeix.
A més, per a Borràs, amb fre-

qüència s’obvien els senyals que
indiquen que una persona gran
potser voldria suïcidar-se. Es
refereix a l’estat d’ànim cons-
tantment trist o ansiós, al sen-

timent de buidor durant la ma-
jor part del temps, a la pèrdua
d’interès en els passatemps i
les activitats, al pessimisme o a
la falta d’esperança, al senti-
ment de culpa, a la manca d’au-
toestima, a la pèrdua d’energia
o als problemes de son.

L’EDAT QUE HO CANVIA TOT
Per què a partir dels 65 anys
augmenten els suïcidis? Estem
davant d’una etapa de canvis i
a partir de la qual viure és més
complex. També és aleshores
quan es poden produir situa-
cions de solitud no desitjada
que desemboquen en depressió
o ansietat. “Comencen les ma-
lalties terminals, el dolor cons-
tant i les pèrdues de persones
estimades com parelles, fills o
germans”, afirma Quiles. Si

aquesta pèrdua a la qual fa re-
ferència el director d’Amics de
la Gent Gran és la d’un fill o una
filla, el risc de suïcidi és major.
“Hi ha gent gran que perd el seu
propòsit de vida i es pregunta
per què s’ha de viure si el seu fill
ha mort”, explica.
Més enllà d’això, els matei-

xos canvis que experimenta el
cos en forma de malaltia també
tenen impacte en les ideacions
suïcides. “Si una persona, per ex-
emple, perd la vista o té dolor
constant, pot arribar a plantejar-
se treure’s la vida”, diu Quiles.
Amb tot, darrere de totes

aquestes situacions hi ha un
clar denominador comú: la
manca d’una xarxa de suport.
És, doncs, la solitud la que con-
dueix la gent gran a pensar a
acabar amb els seus dies.

DEIXAR-SE ANAR
Tot i que no es tracta del que
anomenaríem suïcidi, també
hi ha persones que a mesura
que es van fent grans deixen de
preocupar-se pel seu cos. “Men-
gen menys o potser no es pre-
nen les medicines que els per-
toquen”, explica el director d’A-
mics de la Gent Gran.
És el que ha passat, d’algu-

na manera, durant la pandèmia
del coronavirus amb moltes
persones d’edat avançada que
han hagut d’estar soles molt de
temps sense voler-ho. També
està passant ara, segons Quiles,
des que va començar la guerra
d’Ucraïna. “Hi ha persones
grans que han rememorat un
passat fosc que van viure i això
ha fet que la seva existència
perdés sentit”, sentencia.

Entre el tabú i la indiferència
» El suïcidi entre la gent gran és una problemàtica social que queda oculta i molts cops desatesa
» Tres de cada 10 suïcidis que hi ha a l’Estat els cometen persones que són majors de 65 anys

La soledat no desitjada és un dels motius que poden portar al suïcidi en la gent gran. Foto: Ajuntament de Barcelona

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD
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La lupa

L’any 2011, després de la creació de CaixaBank,es va fer popular l’eslògan “Tu ets l’estrella”,
una campanya publicitària d’aquesta enti-
tat que tenia per objectiu traslladar als seus

clients el missatge que eren ells el centre i la raó de ser
del grup financer.
Segons l’aleshores director general de l’entitat i ac-

tual conseller d’Economia del Govern de la Generali-
tat, el badaloní Jaume Giró, l’objectiu era “transmetre
la idea que, malgrat tots els canvis i incerteses del sec-
tor financer, La Caixa no canvia, ja que és bo que algunes
coses no canviïn mai”. Per cert, un bon amic que sap el
que es pesca em comenta que aquest camaleònic i ex-
tractiu badaloní podria ser candidat a la presidència de
la Generalitat, la qual cosa em recorda quan, en temps
passats, una coneguda empresa badalonina era la que
designava la persona que havia de ser l’alcalde. Així, Cai-
xaBank, a més del poder financer, també tindria el po-
der polític sense intermediaris. 
Anys més tard, el 2019, un nou eslògan també va fer

fortuna: “Escoltar, parlar, fer”.
En aquesta ocasió, CaixaBank volia transmetre el seu

compromís amb les persones i posar en valor una for-
ma diferencial de gestionar la banca.
Durant la presentació d’aquesta nova campanya, el

president de CaixaBank, Jordi Gual, va dir que amb
aquest nou eslògan volia reflectir l’estil “dialogant, pro-
per, centrat en les necessitats i aspiracions dels clients”
de l’entitat. “Però no només això, amb la paraula fer su-
mem el nostre vessant actiu, amb el qual apostem pel
progrés individual i social”, va afegir. 
També en aquesta ocasió el conseller delegat de Cai-

xaBank, Gonzalo Gortázar, va explicar que “en un en-

torn que canvia molt ràpidament, on els clients són cada
vegada més exigents, és més important que mai inter-
actuar amb ells i oferir-los una experiència diferent”.
I va continuar dient: “Per això, amb aquest eslògan,

volem comunicar una manera diferent de relacionar-
nos que comença per escoltar els nostres clients i co-
nèixer les seves opinions i necessitats”. 
Hem de reconèixer, i sempre hem defensat, que la

base de qualsevol relació es basa en el diàleg i la con-
fiança. Per això, per als clients de CaixaBank, tenir una
persona referent a la seva oficina de proximitat quan es
dirigien a realitzar qualsevol operació o transmetre els
seus dubtes, els seus desitjos o els seus projectes, era el
que els donava tranquil·litat.
A Canyadó, com a molts altres barris de la nostra ciu-

tat, era normal veure sempre, especialment a mig matí,
persones grans fent cua per ser ateses per algun tre-
ballador de la “seva” oficina.
Mai hem d’oblidar que tothom necessita una enti-

tat bancària, es vulgui o no, per poder gestionar qual-
sevol tema relacionat amb els serveis bàsics (aigua, llum,
gas) o cobrar la seva pensió o la seva nòmina. Si no do-
miciliem els nostres rebuts, cap empresa subministra-
dora voldrà donar-nos d’alta i, per tant, necessàriament
hem d’obrir-nos un compte. El mateix passa amb els
nostres impostos i amb el sou o la pensió, tot s’ha de ges-
tionar a través d’un compte bancari.
Doncs bé, segons sembla, amb els guanys miliona-

ris que obté anualment CaixaBank (més de 5.000 mi-
lions l’any 2021) no n’hi ha prou. Així que els amos han
decidit tancar oficines i acomiadar personal.
Des de l’any 2008 s’ha reduït quasi un 40% el nom-

bre de treballadors i treballadores dels bancs i, només

durant el 2021, s’han tancat més de 3.000 oficines. Per
constatar aquest compromís amb els seus clients, ex-
plicarem dues anècdotes recents.
La primera, el compromís adquirit pel director de

l’àrea de negoci de Badalona a una reunió al Casal de
la Gent Gran de Canyadó, que va assegurar que, si bé
l’oficina es tancaria, el caixer es mantindria operatiu.
També, en aquest cas a la junta de l’AV Canyadó, els va
comunicar que traslladaria als seus superiors tant la car-
ta que se li va entregar, signada pels presidents de tres
associacions de veïns i un miler de persones més, i la
proposta de mantenir obert el local com a centre social
per poder acollir activitats diverses per al veïnat. 
El caixer està tancat i no hi ha cap resposta respec-

te als altres compromisos.
I la més recent. Dues persones de la junta de l’AV

Canyadó van intentar ingressar uns diners i pagar una
factura. Després de fer cua durant una bona estona, l’em-
pleat, molt amablement, els va dir que això ho havien
de fer ells al caixer. Li van demanar que els expliqués
com es feia i, una vegada feta l’explicació, van intentar
fer l’ingrés i pagar la factura. La resposta de la màqui-
na va ser: “Per poder fer l’ingrés cal que utilitzi una tar-
geta o llibreta de CaixaBank, o bé fer-ho per finestre-
ta. Disculpi les molèsties”.
Potser és cert el que va dir aquell personatge im-

presentable i cavernícola, president d’Iberdrola, que ens
va titllar de babaus a la majoria dels espanyols.
Tanmateix, per demostrar que això no és cert, no

serà gens estrany que qualsevol dia els usuaris d’a-
quests serveis diguin prou i demostrin que la paciència
té un límit, que ja estan cansats de tots aquells que els
aixequen la camisa. 

per Pedro Jesús Fernández

Disculpin les molèsties
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Sobre el català, als
meus fills adolescents:

a mi no em val que us
l’estimeu perquè us l’hem donat, jo
vull que el parleu amb naturalitat i que
us interesseu per cadascuna de les se-
ves paraules per fer-les perviure.
Aquesta és la batalla, i és quotidiana,
no legislativa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algú fa uns dies va in-
tentar fer servir la

meva targeta compulsi-
vament i l’endemà el banc em va blo-
quejar la targeta per seguretat. Des-
prés d’uns dies sense targeta, acabo
de saber que aquest algú que va in-
tentar fer servir la meva targeta vaig
ser jo mateixa borratxa.

@CharliiePee

L’altre dia encara em
van dir la mítica de “jo

tinc un cosí que és gai”,
que en idioma heterosexual d’intel·li-
gència emocional limitada em sembla
que vol dir alguna cosa així com “et res-
pecto col·lega jaja”. 2022. Crec que
hauríem de cobrar pel que arribem a
aguantar i a callar.

Gràcia. Mentre espero
algú, a la taula del cos-

tat, noi i noia de 25 anys
aproximadament dinen plegats. Pri-
mera cita. Del noi ja sé el cicle de son,
els darrers 4 viatges que ha fet, què
col·lecciona, els 3 pròxims concerts, que
li agrada el picant i els defectes de la
seva ex. Marxa, bonica.

@patriciaplaja@Mil___Ena@XavierGodas
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Isaac Salvatierra: “La paràlisi era de força
mesos, hi havia moltes carpetes aturades”1

2 La conversa presencial

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

Marató feminista a la CIBA 
de Santa Coloma

Obertura imminent de l’oficina 
per al reallotjament del Venus

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@FCBfemeni: El nostre esforç ens tornarà
a portar aquí, el vostre suport ens tornarà
a fer campiones. Per vosaltres, per nosaltres
i pel futbol femení, tornarem a lluitar-ho.

@jordisalvia: La revisió dels indults és pur
xantatge polític, un "porteu-vos bé o...".
Que l’Estat actua així és sabut per tothom.
La qüestió és què pensem fer nosaltres.

#ElsIndultsARevisió

@martarovira: La decisió del TJUE arriba
tard, però és justa i coherent. La repressió
política no s’ha acabat, per això no pot
afectar la immunitat guanyada a les urnes.

#RecuperarLaImmunitat #HiTornaran

Safata d’entrada

El cel està força il·luminat,
és un bonic dia de pri-
mavera. Com cada dia,

escolto la tertúlia de la ràdio lo-
cal. El debat es va desenvolu-
pant amb normalitat fins que
algú diu: “La política és un tea-
tre, i la mentida i la ficció for-
men part de la representació
política”. Escolto com la resta
de tertulians confirmen també
aquesta argumentació. Em que-
do perplexa i el somriure em
cau dels llavis. 
Soc conscient que vivim

temps on el passat té poca re-
llevància, però com podem pas-
sar per alt que la paraula “veri-
tat”, derivada del llatí veritas,
ha estat un dels grans temes de
la filosofia i una peça clau en
qualsevol discurs polític? 
Si entenem per veritat la

concòrdia que existeix entre
allò que es diu, allò que es pen-
sa i allò que es creu, veiem que
un dels principals fets que do-
nen valor a una persona és dir
la veritat. 
Se m’apareix la paraula ve-

ritat quan penso que Sòcra-
tes, el filòsof grec, va intentar
donar valor i dignitat a l’ésser
humà. Va ser ell qui va ajudar
a aconseguir que els éssers hu-
mans extraguéssim la veritat
que portem a dins; tota una
vida consagrada a cercar la ve-
ritat en la vida de cadascú i en
la societat en què vivia. 
Així, inculcava als seus

alumnes que els valors humans
no estan relacionats amb la ri-
quesa, amb el poder, amb la for-
ça física o l’èxit, sinó amb els va-
lors de l’ànima, que són els

La veritat
per Mari Carmen Lozano 

que ens proporcionen el co-
neixement d’allò que és bo o
dolent. 
Anys més tard, Plató, dei-

xeble de Sòcrates, assenyala-
va que la veritat és un ideal a
aconseguir juntament amb
la bellesa i el bé. 
És clar que totes aquelles

idees socràtiques han anat
transformant-se al llarg del
temps, però la democràcia
en què van pensar els atene-
sos del període clàssic estava
basada en el diàleg d’aquells
que cerquen la veritat. 
És, doncs, fonamental que

en democràcia la veritat sigui
rellevant, perquè aquells que
fan del relativisme i de l’es-
cepticisme el seu règim civil
resulten devastadors per al
bon govern de la polis. 
Al llarg de la història po-

lítica, un dels personatges
més coneguts i consagrats ha
estat Maquiavel, a través del
seu llibre El príncep. 
Hi ha un documental en

castellà titulat El principe de
Maquiavelo, on es narra com
Maquiavel separa la moral de
la política, considerant que la
vida política constitueix una
esfera especial on és incom-
patible la moralitat amb la
responsabilitat política.
Però, afortunadament, hi

va haver altres formes d’en-
tendre la veritat política, com

la preocupació pel bé comú
d’Aristòtil. 
Segons les seves parau-

les, “el bé és certament desit-
jable quan interessa a un sol
individu, però es revesteix
d’un caràcter més bell i més
diví quan interessa a un poble
i a un estat sencer”. Perquè,
tal com defensava, només en
una comunitat feliç serà pos-
sible aconseguir la felicitat
de tots els seus ciutadans. 
I em pregunto: som feliços

a les nostres polis actuals?
Vivim envoltats de molts

núvols de fum i, en aquests
temps on tot passa tan de
pressa, s’ha aconseguit ficar a
la mateixa balança la veritat i
la mentida, devaluant el valor
ètic-moral de la primera. És
per això, que el meu ideal
seria que els polítics no fessin
de la mentida la seva eina de
treball. 
Un dia vaig sentir algú

que deia que la mentida et pot
portar lluny, però que un cop
es descobreix no hi ha camí de
tornada. Mentir té el seu cost,
i més en democràcia. 
Mentir no està bé i els

ciutadans i ciutadanes no po-
dem acceptar que la política
sigui un “teatrillo” de fal·là-
cies i ambigüitats, com do-
naven per fet els tertulians
d’aquell debat radiofònic de
l’emissora local.

Els semàfors

El Govern no està garantint que
totes les famílies de Badalona
tinguin una plaça d’escola
pública a la zona on viuen. 

Els afectats han posat en marxa
una campanya de denúncia
i el consistori badaloní també

reclama solucions. 
pàgina 10Generalitat

El consistori colomenc ha
aprovat un Pla de civisme que té
per objectiu marcar l’estratègia
municipal en tot allò que té a
veure amb la convivència a la
ciutat. El document s’ha creat
després de diverses sessions
de participació ciutadana. 

pàgina 12Aj. de Santa Coloma

La plataforma d’Entitats i
Veïns/es de la Mina ha tornat a
organitzar, juntament amb el

Consorci del Besòs i el consistori
adrianenc, una nova edició de la

Setmana Cultural del barri,
un esdeveniment convertit 

en un símbol. 
pàgina 14Plataforma de la Mina
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Badalona recull les desigualtats pròpies de les
grans ciutats. El nou Índex Socioeconòmic
Territorial (IST) establert per l’Institut Na-
cional d’Estadística de Catalunya (Idescat) sin-

tetitza en un únic valor sis indicadors: població ocu-
pada, treballadors de baixa qualificació, població
amb baixos estudis, joves sense
estudis postobligatoris, estra-
ngers procedents de països de
rendes baixes o mitjanes, i la
renda mitjana per persona.
Aquest índex estableix un valor
mitjà per a Catalunya de 100 i de-
fineix sis categories: molt baix
(menor de 75), baix (de 75 a 90),
mitjà-baix (de 90 a 100), mitjà-
alt (de 100 a 110), alt (de 110 a
125) i molt alt (major de 125).
Aquest índex descriu les desigu-
altats dins de l’AMB per distric-
tes censals, i Badalona se situa en-
tre el 122,4 del centre i el 52 de
Sant Roc Oest, passant pel 81,7 de
Sant Joan de Llefià.
Aquestes dades són perti-

nents quan es parla de la manca
de cohesió, ja que si bé és evident
que les barreres arquitectòni-
ques que la divideixen, com la C-
31, són un element important, no
és menys cert que la manca de
pertinença a la ciutat té elements
diversos de caràcter físic, simbòlic
i socioeconòmic que requereixen
ser considerats en el seu conjunt.
En l’actualitat, una altra caracte-
rística de la nostra ciutat –i de les
ciutats en general– és la seva di-
versitat demogràfica, que con-
trasta amb els discursos que pro-
picien una pretesa homogene-
ïtzació social i identitària i que, en
termes polítics, donen peu als discursos xenòfobs. 
Fa falta una proposta municipalista de caire pro-

gressista caracteritzada per un model de ciutat que in-
corpori com a objectiu la justícia social; que denunciï
les ideologies intolerants i faci propostes de convivència
des de la diversitat; que aposti per la regeneració dels

barris i que faci planificació urbanística enfront de la
pressió del capital immobiliari; que articuli propostes
vinculades a la promoció econòmica i a la creació de
llocs de treball; que potenciï la qualitat dels serveis pú-
blics (salut, ensenyament, habitatge, serveis socials…)
i que prioritzi els espais de vianants en el marc d’un

projecte de transició cap a les energies renovables en
el medi urbà. Una proposta que potenciï l’esport de
base, en què les dones puguin gaudir sense por dels
espais públics, que incentivi el paper dels joves donant-
los oportunitats laborals i alternatives d’oci i en què
la política cultural serveixi per promocionar unes re-

lacions amables i tolerants que afavoreixin la verte-
bració, la cohesió social i el sentiment de pertinença. 
Ubicada a l’AMB i a la primera regió metropolita-

na, Badalona no pot abordar els seus projectes sense
considerar aquesta realitat. No només cal ampliar la
mancomunitat de serveis, sinó que aspectes urbanís-

tics i de comunicació interurba-
na, com són la reconversió de la
C-31 i el trasllat de l’R1, necessi-
ten marcs que vagin més enllà del
de la nostra ciutat. Són molts els
aspectes en què Badalona i les
ciutats veïnes del Barcelonès
Nord, Barcelona i el Maresme
hem de formar part d’un mateix
anhel, i al meu parer, des del punt
de vista administratiu, cal aug-
mentar la capacitat d'incidència
del nostre ajuntament a les ad-
ministracions provincial, auto-
nòmica i estatal. Per ser capaços
d’elaborar i dur a terme noves po-
lítiques metropolitanes de redis-
tribució social, planificació ur-
bana i canvi ecològic, cal un nou
esquema de governança multi-
nivell capaç d’assumir la com-
plexitat de la realitat metropoli-
tana i la dimensió dels problemes
plantejats, un model amb capa-
citat política, que sigui coopera-
tiu i democràtic.
A Badalona, abordar les ne-

cessitats d’avui i els projectes
de la ciutat del futur requereix un
govern progressista i estable per
als pròxims mandats. Som molts
els que hem vist amb esperança
la nova singladura iniciada el
novembre del 2021, perquè da-
vant del populisme de García
Albiol aquesta és l'única sortida.

Estic convençut que els partits que el conformen són
conscients de la importància que tenen els acords i l’es-
tabilitat interna d’aquest govern, perquè d’això depèn
la seva continuïtat, tan necessària  després dels múl-
tiples avatars soferts. A les vostres mans està aques-
ta responsabilitat.

per Rafael Lamuedra

Caminem amb la brúixola ben orientada

Fo
to

: A
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NLes millors
perles

L’autora del llibre Com assassinar el teu maritha hagut d’anar
a judici per assassinar el seu marit (presumptament). Els

fiscals creuen que el va matar per cobrar diverses pòlisses
d’assegurança de vida. Qui ho havia de dir...

Que algú condueixi a 189 km/h en una via on la
velocitat màxima és de 80 km/h és molt greu. Que ho

faci un menor d’edat amb el cotxe d’un familiar és... un
escàndol. És el que ha fet un noi de 17 anys a Mallorca.

El pilot de Fórmula 1 Sebastian Vettel va haver de perseguir
uns lladres en patinet per Barcelona fa uns dies, després

que li robessin la motxilla en ple passeig de Gràcia. No els va
atrapar. Sembla que fora dels circuits no és tan ràpid...

Auna certa edat, els pares poden ser molt pesats
demanant als seus fills que els “donin un net”, però un

matrimoni de l’Índia ha anat massa lluny: ha denunciat el
seu fill per no voler ser pare i li demanen 650.000 dòlars.

LA FOTOTV3

Mirada pròpia
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L’Ajuntament demana més
places per a l’escola pública

ENSENYAMENT4L’alcalde de
Badalona, Rubén Guijarro, i la
regidora d’Educació, Aïda Llau-
radó, han enviat recentment
una carta al conseller d'Educa-
ció, Josep Gonzàlez Cambray,
per reclamar-li mesures que as-
segurin una plaça d’escola pú-
blica de la seva zona a totes les
famílies que l’han demanat. 
La petició municipal arriba

després de la denúncia pública
d’un col·lectiu de famílies que fa
uns dies van alertar de la man-
ca estructural de places a la ciu-
tat. Segons les dades de la pre-

inscripció amb què treballen les
famílies, per al pròxim curs hi ha
més de 100 famílies d’alumnes
de P3 i 1r d’ESO que es queda-
rien sense plaça. La situació
afecta els barris del centre, a més
de la zona de la Salut i Llefià. Els
afectats demanen rebre una res-
posta del Govern abans de demà.

“MANCA DE PREVISIÓ”
Guijarro i Llauradó acusen el
Govern de “manca de previsió”
i de generar “angoixa” a les fa-
mílies amb un procés de matrí-
cula “excessivament llarg”.

Dos milions d’euros per ajudar 
el teixit econòmic de la ciutat

ECONOMIA4El govern munici-
pal i Guanyem Badalona han
aprovat recentment una partida
de dos milions d’euros per aju-
dar els sectors de l’oci nocturn,
la restauració i el lleure amb l’ob-
jectiu de  garantir “el manteni-
ment dels llocs de treball i
pal·liar l’impacte econòmic que
va provocar el cessament de
l’activitat total o parcial que es va
aplicar durant la pandèmia”.
Concretament, la partida

econòmica es divideix en un
milió d’euros per a la restaura-
ció i en mig milió per a l’oci noc-

turn i mig milió més per al sec-
tor del lleure. Els negocis que de-
manin les ajudes han de justifi-
car que han mantingut gran
part de les seves plantilles durant
el període de pandèmia.
El primer tinent d’alcaldia

Àlex Montornès destacava du-
rant la presentació de la ini-
ciativa que “aquestes ajudes
permeten donar resposta a una
de les prioritats del govern mu-
nicipal: fomentar l’ocupació a la
ciutat i reforçar el teixit econò-
mic per impulsar el creixement
de Badalona”. 

Noves instal·lacions per 
a les persones sense llar

DESIGUALTATS4Les noves ins-
tal·lacions del centre diürn Fol-
re per a persones sense llar, si-
tuades al carrer Dos de Maig, es
van inaugurar ahir. Tenen una
capacitat per atendre 35 perso-
nes diàriament i una de les grans
novetats és que s’ha potenciat
l’espai on els usuaris es poden re-
lacionar entre ells.
“L’objectiu del centre és ge-

nerar un vincle amb les persones
sense llar a partir de la cobertu-

ra de les necessitats més bàsi-
ques, com són el menjar, la hi-
giene personal o un servei de
consigna, per intentar anar més
enllà i ajudar-los a generar opor-
tunitats perquè puguin tenir
una vida més digna”, assenyala
Salvador Maneu, director de
Sant Joan de Déu Serveis Socials
en declaracions a l’ACN. Per en
Victoriano, un dels usuaris, el
centre “és el més semblant a una
llar que he tingut en molts anys”.

Les famílies reclamen més places. Foto: Twitter (@AidaLlaurado)

Foto: Àlex Recolons/ACN

Política | Albiol arrenca la seva campanya
El líder del PP Xavier García Albiol va celebrar ahir un acte al Teatre Margarida
Xirgu per donar el tret de sortida a la cursa per a les eleccions municipals. Albiol

es va desmarcar de les sigles del PP i es va reivindicar com a “badalonista”

MOBILITAT4El director d’In-
fraestructures de Mobilitat, Da-
vid Prat, va admetre ahir que el
Govern està treballant en “pos-
sibles alternatives” per fer arribar
el carril bus de la C-31 fins a Ba-
dalona sense necessitat de cons-
truir el viaducte que s’havia plan-
tejat sobre el riu Besòs. 
Segons va explicar Prat, cal

“parlar amb el territori” després
del rebuig mostrat per ajunta-
ments com el de Badalona, que es
mostra contrari a qualsevol nova
infraestructura que ajudi a con-
solidar la “barrera física” de l'au-
topista a la ciutat. “Ells no ho ve-
uen massa clar”, va admetre el di-
rector d’Infraestructures. El Go-
vern havia licitat la redacció del
projecte el passat mes de no-
vembre i preveia executar-lo el
2023, però ara ha fet marxa en-
rere i el consensuarà amb els
agents locals implicats.
Des de la plataforma Trans-

formem l’Autopista de moment

es mostren a l’expectativa amb
l’anunci del Govern i remar-
quen que cal esperar a veure
amb quins fets es traduiran les
paraules de Prat. “Han de can-
viar el projecte perquè fins ara
tot estava fet d’esquena a la
gent”, afirmen des de Trans-
formem l’Autopista, que recor-
den que, si de cas, el carril bus
hauria d’anar en un dels carrils
que ja existeixen actualment.

FESTA DE L’EDUCACIÓ
D’altra banda, FAMPAS Bada-
lona ha organitzat per aquest di-
umenge al tram de la C-31 de
Can Cabanyes la desena edició
de la Diada de l’Escola Pública.
L’objectiu és tallar la carretera de
les 10 del matí a les dues de la
tarda per fer la celebració i, al
mateix temps, reivindicar amb
diferents activitats la transfor-
mació de l’autovia. 

El projecte ha generat polèmica a la ciutat. Foto: Gemma Sánchez/ACN

El Govern es replanteja 
el futur viaducte de l’autopista
» La Generalitat admet el rebuig local al nou carril bus de la C-31

» “Fins ara s’ha fet d’esquena a la gent”, diu Transformem l’Autopista
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Inauguren el nou Hospital 
de Dia per a adolescents 

SALUT MENTAL4L’alcaldessa,
Núria Parlón, i la directora del
Servei Català de la Salut, Gem-
ma Craywinckel, van inaugurar
dimarts les noves instal·lacions
de l’Hospital de Dia de Santa Co-
loma de Gramenet. A l’acte tam-
bé va assistir el responsable del
Pla director de salut mental i ad-
diccions, Joan Vergué.
Aquest centre mèdic treballa

amb adolescents amb edats
d’entre 12 i 18 anys amb pro-
blemes de salut mental. És ges-
tionat per la Fundació Vidal i

Barraquer i compta amb el su-
port del departament de Salut
de la Generalitat. 
L’hospital funciona des de fa

més de dues dècades. Compta
amb un total de 25 places per a
joves. Creat l’any 2000, ara ha
estat traslladat a unes noves
instal·lacions ubicades al carrer
de Sant Carles. 
El centre s’encarrega de fer

acompanyament als joves i n’a-
tén sobretot de Santa Coloma,
tot i que també alguns derivats
de Badalona i Barcelona.

CIVISME4L’Ajuntament ha ela-
borat un Pla de civisme d’acord
amb les aportacions que han fet
les entitats i la ciutadania. El do-
cument, que marcarà l’estratègia
municipal en l’àmbit del civisme
i la convivència, incideix en la
responsabilitat individual i
col·lectiva i fa valdre la cons-
cienciació ciutadana. “Es tracta
d’un full de ruta que aposta per
una línia pedagògica i educativa”,
explica l’alcaldessa, Núria Parlón. 
Per tot plegat, l’elaboració

d’aquest pla ha comptat amb les
aportacions d’algunes entitats i
de la ciutadania. De fet, s’han fet
processos participatius per re-
collir punts de vista diversos.
D’aquesta manera, els delegats
de classe de l’educació secun-
dària, la Taula sectorial de Per-
sones amb Discapacitat, el Con-
sell de Dones, la Xarxa de Valors,
la Federació de Veïns (FAV-
GRAM), l’Agrupació i la Taula de
Restauració van poder aportar
les seves idees i prioritats. 
En paral·lel, el consistori

també va facilitar un qüestiona-

ri al veïnat –disponible en paper
i al web municipal– amb pre-
guntes sobre els àmbits d’ac-
tuació prioritaris per als barris i
que tenen relació amb el civisme.
En total, es van recollir fins a 759
propostes en cinc àmbits dife-
rents: espai públic, tinença d’a-
nimals de companyia, ús d’e-
quipaments públics, respecte i

bon tracte entre les persones,
convivència a les comunitats de
veïns i l’ús del medi ambient i els
recursos naturals. 
Finalment, el gener i febrer

es van instal·lar carpes a quatre
punts de la ciutat per mantenir
el contacte directe amb els veïns
i recollir les seves propostes i
atendre les seves consultes.

El pla vol crear consciència ciutadana. Foto: Twitter (@nuriaparlon)

Elaboren un Pla de civisme
enriquit amb propostes veïnals

Una imatge de les noves instal·lacions. Foto: Fundació Vidal i Barraquer

Política | La CUP presentarà candidatura per a les municipals
L’assemblea de la CUP-Gent de Gramenet ha anunciat la seva intenció de presentar-se a les

eleccions municipals, que tindran lloc d’aquí a un any. L’agrupació diu que és necessari “recuperar
la veu crítica” a l’Ajuntament i es reivindica com “hereva” de l’experiència de SOM Gramenet. 
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El nou Casal Dalt de la 
Vila per fi obre portes

EQUIPAMENTS4Per fi s’inau-
gura el nou espai cultural de
Sant Adrià. Aquest divendres
entre les sis de la tarda i les vuit,
i el dissabte de 10 del matí a la
una, es podrà fer la primera visi-
ta pública de l’equipament bate-
jat com a Casal Dalt de la Vila.
Es tracta de l’antic ajunta-

ment de Sant Adrià, que va viu-
re dues fases de restauració i re-
forma que van acabar l’any pas-
sat i que després d’un procés
participatiu impulsat per Deci-
dim, ha acabat rebent el nom
amb el qual ara s’inaugura.

Malgrat això, la història de l’e-
difici és antiga. Els primers re-
gistres es remunten al segle XIX,
quan l’immoble propietat de l’A-
juntament era utilitzat com a
hostal. A finals de segle, l’actual
Casal Dalt de la Vila es trobava en
un estat ruïnós, però es va res-
taurar i l’edifici va acabar alber-
gant tant l’Ajuntament com l’es-
cola del municipi des de l’any
1885  fins al 1943. Finalment, des-
prés de complir múltiples fun-
cions, l’espai va esdevenir centre
d’entitats fins al seu tancament
per fer possible la recent reforma.

CULTURA4Fotografia, robòti-
ca, comerç, salut, medi am-
bient, jocs, concerts, màgia, es-
ports, gastronomia... La Set-
mana Cultural de la Mina se ce-
lebra aquest any amb més d’u-
na vintena d’activitats. L’esde-
veniment, que enguany ha ar-
ribat a la seva 31a edició, enfi-
la aquest cap de setmana la
recta final i demostra un cop
més el fort teixit associatiu i cul-
tural que té el barri. 
“La Setmana Cultural és un

símbol de la lluita d’un barri per
reivindicar la seva dignitat i per
mostrar que la Mina és molt més
del que surt a les notícies”, afir-
ma el regidor d’ERC Rubèn Are-
nas en el que potser és la millor
definició de la festa cultural. 

ENCARA NO HA ACABAT
Qui no hagi pogut apropar-se a
les activitats, encara té tres dies
per fer-ho. Aquest dijous se ce-
lebra una xerrada sobre com
trobar feina a les 11 del matí que
impartirà el Servei de Prospec-
ció d’Empreses del Consorci de

la Mina. A la tarda serà el torn
per a la música amb un concert
a càrrec de l’Escola Municipal de
Música Benet Bails i amb una
jam session organitzada per
l’Espai Jove del barri. 
Demà és el dia reservat per

al sopar d’entitats de la Mina i
a partir de les 11 de la nit tornarà
a sonar la música amb un DJ.

La Setmana Cultural dirà adeu
el dissabte quan  es posarà so-
bre la taula la importància de les
dones en el barri amb una acti-
vitat organitzada per Desdela-
mina que vol “cartografiar” els
diferents feminismes que hi ha
a la Mina. A més, se celebrarà
un acte d’animació infantil i
les 24 hores de futbol.

Un dels actes de la Setmana Cultural. Foto: Ajuntament

El barri de la  Mina reivindica 
la seva essència cultural

L’edifici també va ser la seu de l’Ajuntament. Foto: Diputació de Barcelona

Política | ERC denuncia malbaratament al consistori
El PSC ha promès que enguany invertirà 16 milions d’euros del romanent del
2021 en millorar la vida de la ciutadania, però des d’ERC creuen que la partida

no s’executarà i titlla els comptes municipals de “caòtics i plens d’errors”.
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Tot a punt per al Festival 
de Música Antiga de Tiana

CULTURA4Doble ració musical
a Tiana. Entre el 28 de maig i el
5 de juny, el 22è Festival de
Música Antiga oferirà quatre
concerts revivint els orígens
del poble, amb una mirada fe-
minista i garantint l’accessibi-
litat. La música del Renaixe-
ment, del Barroc i la música
medieval ompliran els caps de
setmana del 28 i 29 de maig i
del 4 i 5 de juny.
El primer concert, de can-

çons i danses renaixentistes, es
farà el 28 de maig a la Pedrera de
Can Reon, i anirà a càrrec de la

formació emergent de joves mú-
sics de l’ESMUC. L’essència de
la cançó del Renaixement re-
viurà l’endemà a la masia de Can
Riera amb el duet Alla Viola.
El cap de setmana del 4 i 5

de juny, la Sala Albéniz acolli-
rà els concerts de més gran
format, de música barroca i
medieval, amb Ensamble Mo-
xos i Bubulina Teatre. 
Tiana Antica és un festival

accessible per a persones amb
diversitat visual, propiciant la
descoberta tàctil dels instru-
ments de tots els seus concerts.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Tiana va ser l’escenari dilluns
d’una trobada entre l’alcalde
de Tiana Isaac Salvatierra i l’al-
caldessa de Montgat, Mercè
Marín. Tots dos fa poques set-
manes que són al capdavant
dels respectius governs muni-
cipals i la  reunió va tenir com
a objectiu enfortim els lligams
entre els dos municipis.
Una de les qüestions més

importants que van tractar Sal-
vatierra i Marín va ser la del fi-
nançament municipal i la seva
complicada realitat, que sovint
fa que municipis com Montgat
o Tiana vegin limitada la seva
capacitat d’acció. Un altre tema
important que hi va haver al da-
munt la taula va ser el del trans-
port públic i la mobilitat. En
aquest cas, es va parlar de la ne-
cessitat d’unir esforços per re-
clamar millores en el transport
metropolità. En paral·lel, Sal-
vatierra i Marín també van par-
lar  de quines possibilitats hi ha
per aconseguir que els tianencs
que agafen el tren a l’estació de

Montgat tinguin més facilitats
per aparcar el cotxe i també per
millorar la connexió de Tiana
amb l’estació montgatina.

MEMÒRIA HISTÒRICA
D’altra banda, la reunió també
va servir per començar a parlar
d’un projecte relacionat amb

la memòria històrica que tots
dos pobles tenen la intenció
d’impulsar de forma conjunta.
De moment la iniciativa es tro-
ba en una fase molt inicial, però
un dels objectius és treballar en
l’organització d’algun acte que
serveixi per homenatjar els re-
presaliats del franquisme.

Marín i Salvatierra es van reunir dilluns. Foto: Ajuntament de Tiana

Salvatierra i Marín es troben
per enfortir les relacions

Una imatge d’una edició d’anys anteriors. Foto: Twitter (@isaactiana)

Tiana | Campanya per frenar els porcs senglars
El consistori tianenc ha posat en marxa la campanya ‘Al senglar, posa-l’hi difícil’
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que té per al poble la presència d’aquests

animals. Algunes de les mesures tenen a veure amb les escombraries. 
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Esports Futbol | Mor Pere Soriano, la veu del CF Badalona
El periodista badaloní Pere Soriano va morir el passat 21 de 

maig. Soriano va ser l'speaker del camp de l'avinguda de Navarra
del CF Badalona i va treballar a Ràdio Ciutat de Badalona.

“Segurament, després de la fi-
nal de la fase d’ascens a Lliga
Femenina, vaig parlar amb l’e-
quip, però no et sabria con-
cretar cap de les paraules que
vaig fer servir. Només recordo
estar molt trista”, confessa
Marta Montoliu (Barcelona,
1994), que el passat 1 de maig
es va acomiadar com a juga-
dora professional perdent con-
tra l’amfitrió, el CB Jairis, al
Pabellón Fausto Vicent, a Al-
cantarilla (Múrcia). “Dir adeu
sense que el CD Zamarat tor-
nés on es mereix, i potser amb
menys protagonisme de l’es-
perat quan vaig renovar, va
ser dur”, amplia la ja excapi-
tana del conjunt zamorà men-
tre observa la pista on va co-
mençar a jugar, a tercer de
Primària. Som al Col·legi Sant
Miquel de Barcelona.

“Abans aquestes cistelles
eren més petites i no es podien
regular. Mira, allà sèiem els
dissabtes de partit a primera
hora. Era la banqueta i ens po-
sàvem una manta. Feia un
fred…”, recorda. Després,
quan era mini de segon any, va
anar al BBC badalonès: “Vaig

passar d’entrenar un dia a la
setmana a fer-ho tres i un més
de PDP (Programa de Detecció
i Perfeccionament).
Al Col·legi Sant Miquel va

estudiar des de P3 fins a segon
de Batxillerat i hi va fer les
pràctiques del Màster de pro-

fessorat de Secundària. “En
Javi va ser un gran tutor. Em
va ensenyar moltes coses i,
alhora, em va donar molta lli-
bertat. M’encanta el vincle que
pots establir amb la classe.
L’Educació Física és una as-
signatura vital”, reivindica.
A l’entrevistada, graduada

en Ciències de l’Activitat Físi-
ca i de l’Esport (CAFE), li en-
canta ensenyar i formar, i en
gran part dels clubs on ha ju-
gat també ha entrenat equips:
“Intento compartir les meves
experiències i que tinguin pas-
sió”. La seva estrena com a tèc-
nica va ser a l’Escola Virolai, a
Horta, amb preminis.
És molt difícil que Monto-

liu abaixi els braços. Té molta
capacitat d’adaptació i una
gran memòria per saber qui
l’ha ajudat. A la primera expe-
riència fora de Barcelona, a
l’AE Sedis Bàsquet (Cadí la
Seu) i ja a la màxima competi-
ció, a Lliga Femenina, ho van
fer, “sobretot, la Geo Bahí, la
Tania Pérez, la Laura Gil i l’A-

na Suárez, que em van cuidar
molt bé i van aconseguir que
no em costés estar fora de
casa”. Després arribaria la seva
primera etapa fora de Catalu-
nya, a l’Stadium Casablanca de
Fabián Téllez, a qui ja havia

tingut al CBF Sarrià, el destí de
gran part de les jugadores del
desaparegut UB Barça.
Més endavant, va firmar pel

Bàsquet Femení Sant Adrià:
“Va ser una gran temporada
amb un subcampionat d’Espa-

nya. Vaig tenir en Jordi Vizcaí-
no tant a Copa Catalunya com
al júnior”. La següent expe-
riència va ser al Lima Horta
Bàsquet, amb Isaac Fernández
a la banqueta: “Hi vaig créixer
i ampliar la mirada una barba-
ritat, i tenia companyes molt ex-
perimentades”. El seu últim
equip abans de debutar a l’elit
va ser el Barça CBS, on va viu-
re un curs dur en tots els sentits.
Setmanes després, es penjaria
la medalla de plata a l’Europeu
sots 20 d’Itàlia amb Anna Cau-
la a la banqueta.

Sempre s’ha preocupat més
pel grup i per fer brillar la res-
ta que no pas pels seus núme-
ros, que també són bons. Ara
comença una nova etapa.
“Quan et retires surts de la
bombolla de la jugadora i has
d’entrar al món laboral. M’a-
gradaria continuar sent en-
trenadora”, avança. 
Se sent molt agraïda al

bàsquet per totes les expe-
riències, moments i persones
que li ha regalat i li regalarà.
S’assembla a la tieta Rosa per-
què li agrada organitzar re-
trobades amb família i amis-
tats, i és compromesa, disci-
plinada i ordenada com el seu
germà, en Marc. Els dos ho
han après dels pares, la Gem-
ma i el Josep Maria.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

Montoliu: “Gràcies, bàsquet!”
» L’exjugadora del BBC o del Bàsquet Femení Sant Adrià es retira com a jugadora professional 

» “M’agradaria continuar sent entrenadora”, avança Marta Montoliu, que va dir adeu al CD Zamarat

Marta Montoliu, al Col·legi Sant Miquel de Barcelona. Foto: Toni Delgado

Montoliu va ser
subcampiona estatal
amb el Bàsquet Femení
Sant Adrià de Vizcaíno

“Quan et retires surts 
de la bombolla de la
jugadora i has d’entrar 
al món laboral”, enraona

“Al Bàsquet Femení
Sant Adrià vaig viure
una gran temporada”,
afirma Montoliu
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A la Paula i a en Pere les coses mai no els
han sortit com esperaven. Una nit freda
de febrer, es coneixen en un descampat
per fer un intercanvi de substàncies i allà,
enmig d’aquell negoci, tenen una visió,
una epifania: muntaran una empresa
junts. Una empresa per organitzar festes
personalitzades. Festes temàtiques.

Al Centre de les Arts Lliures (BCN).

Teatre

Les bones intencions
Marc Artigau

El director d’orquestra Marc Timón ha fet
un gir a la seva carrera i ha publicat el seu
primer àlbum de pop, Amalia (Segell Mi-
croscopi). El disc inclou un total de set-
ze cançons en quatre idiomes diferents:
català, castellà, anglès i francès. Timón
parla de les coses senzilles de la vida quo-
tidiana, i de com aquestes poden ser al-
hora motiu d’eufòria.

Música

L’Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare
i s’adona que no sap del tot com ser-ho.
Quan la seva parella marxa unes set-
manes per feina, decideix tornar a casa
dels seus pares, a un poble de la costa
basca, i així compartir la responsabilitat
de tenir cura del nadó. El que no sap l’A-
maia és que, encara que ara sigui mare,
no deixarà de ser filla.

Pelis i sèries

Cinco lobitos
Alauda Ruiz de Azúa

Amalia
Marc Timón

Maternasis
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull l’expo-

sició ‘Maternasis’, que pren el nom d’un llibre de l’artista
Núria Pompeia editat l’any 1967. És el primer pas de la in-

corporació d’artistes femenines a la col·lecció d’art de
postguerra i segona avantguarda, una voluntat clara del

museu. Així, ‘Maternasis’ inclou obres de creadores sorpre-
nents i molt sovint oblidades, com Mari Chordà, Roser Bru,
Parvine Curie o la mateixa Núria Pompeia. Entre les seves

creacions destaquen les que tracten qüestions de les
quals les dones han estat tradicionalment desposseïdes.

B R U C E  S P R I N G S T E E NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans estrelles del rock 
Té una trajectòria de gairebé 60 anys i 20 Grammy

Famosos

Decidir obrir la seva gira europea a Barcelona
La capital catalana serà l’única ciutat de l’Estat que visitarà

Emoció
Ha donat una alegria als seus fans catalans (que són molts)

La fitxa

No t’ho perdis

“Quina mena de mare abandona el seu
fill?”. Arran d’una inquietud personal, ga-
irebé una obsessió, per les mares aban-
donadores, l’autora s’acosta a aquest fe-
nomen barrejant reflexions pròpies i
relats biogràfics de dones reals i de fic-
ció amb maternitats turbulentes: Ingrid
Bergman, Mercè Rodoreda, Maria Mon-
tessori, Gala Dalí, Anna Karenina...

Llibres

Las abandonadoras
Begoña Gómez Urzaiz

|Outward
Un joc de rol, supervivència i acció ambientat a la regió d’Aurai, en un
complex món de fantasia. Disponible per a PC, PS5 i Xbox Series X/S. 
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QUÈ HA FET?

Tornarà a Barcelona. Bruce Springsteen
(Nova Jersey, 1949) ha fet feliços els seus

fans catalans anunciant que actuarà a l’Es-
tadi Olímpic el 28 d’abril de 2023. El con-
cert a la capital catalana serà el primer de
la seva gira europea i l’únic que farà a l’Es-
tat espanyol (el ‘Boss’ sap com fer-nos sen-
tir especials). Les entrades d’aquesta ac-

tuació, que promet ser memorable, sorti-
ran a la venda el pròxim 8 de juny. L’últim
concert que va fer Springsteen a Barcelo-
na va ser al Camp Nou el maig de 2016, fa
sis anys, i de fet, des del febrer de 2017 no
ha tornat a actuar en directe amb la seva
banda a cap escenari. Per això la gira de
l’any que ve serà molt especial, malgrat
que el cantant ja tindrà 73 anys. I és que

els vells rockers no moren mai.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

HO NECESSITES?

Comprar roba de segona mà és l’alternativa perfecta per
renovar l’armari: combina sostenibilitat i preus econòmics

DONACIONS

SEGONA MÀ

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

i MEDI AMBIENT

La indústria de la moda és la segona més contaminant del
món, segons va alertar la Conferència de l’ONU sobre Co-
merç i Desenvolupament el 2019. Per entendre com conta-

mina aquest sector, l’ONU explica que, per exemple, per confec-
cionar uns pantalons texans calen uns 7.500 litres d’aigua, la
quantitat que beu una persona en set anys.

Davant d’això, què podem fer com a consumidors? Doncs
més del que ens pensem. En primer lloc, és important que
abans de comprar qualsevol peça de roba nova ens preguntem
si realment la necessitem o si en podem prescindir. 

Després, a l’hora de comprar, hem de ser conscients de qui-
nes opcions tenim. Pel preu, potser volem recórrer al fast fashion
i passejar-nos per totes les botigues d’Inditex o fer una gran co-
manda a Shein. Per ètica, voldríem comprar roba sostenible.
Afortunadament, hi ha una alternativa on preu i ètica van de bra-
cet: la roba de segona mà. D’altra banda, quan tenim roba en
bon estat que ja no ens posem, tenim dues vies per fer les coses
bé: fer donacions o tirar d’imaginació (uns pantalons llargs es
poden convertir en uns de curts, o fins i tot en una bossa!).

La roba pot tenir moltes vides

Abans de comprar qualsevol peça de roba nova,
pregunta’t si realment la necessites o si en pots prescindir

Les claus

Si tens roba en bon estat que ja no fas servir per la raó 
que sigui, no la llencis a les escombraries: dona-la

Deixa volar la imaginació i dona una segona vida a la roba: per
exemple, uns pantalons llargs es poden convertir en uns de curts

Fo
to

: P
ex

el
s

Fo
to

: P
ex

el
s

IMAGINACIÓ
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