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Passar calor per poder menjar
» Els problemes que genera la pobresa energètica també es fan evidents durant l’estiu
» “Reviso les franges horàries per saber si puc gastar energia amb el ventilador”, diu una veïna
Gerardo Santos
SANT ADRIÀ
El Ministeri per a la Transformació Ecològica i el Repte Demogràfic defineix la pobresa energètica a través de quatre indicadors: la despesa desproporcionada en subministraments
respecte dels ingressos, l’endarreriment en el pagament de les
factures, el fet de limitar la despesa en subministraments per no
poder pagar-les i, per últim, no
poder mantenir una temperatura adequada a dins de casa.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, la temperatura
adequada que hi hauria d’haver
dins d’un habitatge durant l’estiu és d’un màxim de 26 graus.
La Vicky Carrillo és veïna de
Sant Adrià de Besòs: “No puc
dormir a la nit, no m’adormo fins
que no comença a clarejar i s’aixeca una mínima brisa”, explica.
No té aire condicionat, ni es
planteja d’instal·lar-lo. De fet,
només engega el ventilador uns
minuts abans de dormir: “Em
passo el dia revisant les franges
horàries per saber si puc gastar
energia amb el ventilador”.
La darrera setmana hem patit temperatures que superaven
amb escreix els 35 graus, sense
comptar la sensació tèrmica, que
és més alta a causa de la xafogor.
Abans d’anar a dormir, Carrillo es dutxa amb aigua freda.
Diu que així no gasta gas i, a banda, es refresca una mica abans
d’entrar al llit. “Si gasto molt en
subministraments, no m’arriba
per a la resta de despeses, però el
que no faré mai és treure diners
del menjar per poder pagar la factura de la llum”, afegeix.
Els científics asseguren que
els episodis de calor extrema seran cada cop més habituals.

No poder mantenir una temperatura per sota dels 26 graus dins de casa a l’estiu és pobresa energètica. Foto: Pexels.com/Alireza Kaviani

Carrillo cobra una pensió no
contributiva, “una misèria”, diu.
Carrega a l’esquena més de mil
euros en factures impagades de
llum. Endesa li va enviar la carta assegurant que el seu deute
quedava condonat, “però encara
rebo cartes en què em recorden
que he de pagar”, es lamenta Carrillo, i afegeix que cada cop que
rep una carta d’Endesa tremola
de por abans d’obrir-la.
El cas d’aquesta santadrianenca és, malauradament, un
problema massa generalitzat, tot
i que falten dades que mesurin el
problema de la pobresa energètica, sobretot a l’estiu. L’any
2016, l’Agència de Salut Pública
de Barcelona va preguntar sobre
la capacitat de mantenir la casa
a una bona temperatura en una
enquesta. Un 11,4% va assegurar
que no ho podien fer durant l’estiu, i un 9,4% va dir que no ho po-

dia fer durant l’hivern: “Això
trenca mites, la pobresa energètica es també problema greu durant l’estiu”, diu Maria Campuzano, portaveu de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE).
Carrillo és una assídua de
les sessions d’assessorament que
duu a terme l’APE. “Fa molts
anys que hi vaig, allà he après
moltes coses. La primera, a sortir del pou, perquè t’animen a
moure’t i defensar els teus drets”,
explica. De fet, assegura que “si
l’APE no existís, no sé què en seria de la gent com jo”.
L’APE, juntament amb la
PAH i l’Observatori DESC van ser
els impulsors de la ILP que va desembocar en la Llei 24/2015,
pal de paller de la defensa dels
drets energètics de la població.
L’anomenat principi de precaució de la 24/2015 obliga les
empreses energètiques a con-

sultar a Serveis Socials abans
de procedir al tall. Si la persona
es troba en situació de vulnerabilitat, no poden tallar res.

MANCA
D’INFORMACIÓ
4A l’Enquesta de Condicions de Vida que elabora
anualment l’Institut d’Estadística de Catalunya s’ha
preguntat sobre si l’enquestat va poder mantenir
la casa a una temperatura
adequada els anys 2012 i
2020. En totes dues ocasions, el 25% dels enquestats va assegurar que no.
“Molta gent s’apropa a l’APE
per dir-nos que no pot aguantar
la calor a dins de casa, i això té
conseqüències provades sobre

la salut, tant pel que fa a la salut
mental com a la física”. Carrillo
explica que durant el dia està
molt cansada, perquè no pot
descansar a la nit: “Em passo el
dia aixafada, marejada, i no puc
centrar l’atenció en res”.
El context no ajuda. La pujada de temperatures ve de la mà
d’una pujada del preu de la llum,
tot i els esforços polítics per reduir les factures. Ahir dimecres,
el president del govern, Pedro
Sánchez, va anunciar una rebaixa del 10% al 5% en l’IVA de la
factura de la llum. “Aquest escenari de pujada de preus ens fa témer una altra allau de factures
impagades”, confessa la portaveu
de l’APE, Maria Campuzano.
Carrillo assumeix que viu sobre la marxa: “M’he de plantejar
la vida de manera que gasti el mínim en tot, per poder assegurarme menjar adequadament”.
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La lupa

Viure amb 700 euros
per Pedro Jesús Fernàndez
Foto: Pexels

E

l 21 de juny, la Marea de Pensionistes de Catalunya (MPC) va celebrar una trobada festiva al parc Nou del Prat de Llobregat. Ja són
més de 10 anys lluitant per evitar la pobresa i l’exclusió social de la majoria de les persones jubilades i pensionistes.
És evident que les desigualtats socials i les discriminacions per raó d’edat impedeixen a les persones
grans exercir els seus drets i gaudir d’una vida digna,
saludable i segura. Segons un informe de CCOO, a l’estat espanyol hi ha més de 9 milions de persones amb
sous que no arriben als 1.000 euros i una de cada tres
persones pensionistes percep una pensió inferior als
700 euros mensuals. També hi ha informes que ens
diuen que el 21% dels espanyols i les espanyoles viuen per sota del llindar de la pobresa.
Un altre estudi de la Fundació La Caixa, Bretxa entre rics i pobres, assenyala un fort increment de les
persones en situació de pobresa a conseqüència de
l’impacte de la covid-19. La pandèmia ha afectat especialment les persones més pobres, mentre que els
rics s’han fet més rics.
Segons Oxfam Intermón, són més d’un milió de
persones les que es troben en risc d’exclusió social després de la irrupció de la covid, arribant als 10,9 milions el 2020.
L’Informe Espanya 2021 recull que el 60% de la població considera que la pandèmia els ha canviat la vida
i creu que les desigualtats socials s’han incrementat i que
la pobresa s’ha feminitzat i ha afectat la població més jove.

Les desigualtats i els nivells de pobresa més acusats
es troben a Andalusia, on un 14,8% de la població té problemes per pagar els productes d’alimentació, la factura dels serveis bàsics (aigua, llum i gas) i les despeses de la hipoteca, el lloguer o les assegurances.
A Catalunya, si bé estem per sota de la mitjana estatal (10%), també hi ha un 9,2% de la població amb
dificultats per arribar a final de mes.
Un bon amic em comenta que li resulta difícil d’entendre com la dreta, responsable de l’empobriment
de la majoria dels andalusos i que ha governat
aquests últims anys només pensant en una minoria
latifundista i depredadora, hagi aconseguit la majoria absoluta en les darreres eleccions autonòmiques.
Tot i que també és cert que els socialistes no han actuat per eliminar les desigualtats i transformar i millorar aquesta terra tan estimada a Catalunya. Al contrari: en bona part, ells són responsables de l’endarreriment endèmic d’Andalusia.
Un altre amic comenta que no ha guanyat el candidat
del PP, sinó que ha perdut l’esquerra dividida i enfrontada, però això ja no és cap sorpresa per a ningú.
Així que tornem amb la nostra història.
Tothom sap, i pateix, que la pobresa s’ha intensificat aquests últims anys. Les persones i les llars més
pobres han vist com s’agreujava la seva situació, sent
els que es trobaven en el llindar de la pobresa els que
més han patit aquesta conjuntura.
Per això, a conseqüència d’aquest context, trobem
alts nivells de pobresa entre les persones grans, i es-

Les millors

Oriol Bosch/ACN

perles

pecialment entre les dones. Les desigualtats de gènere
i la discriminació a la qual s’enfronten les dones al llarg
de tota la seva vida per accedir a un treball digne i ben
remunerat tenen un impacte molt negatiu en la seva
seguretat i independència econòmica.
Ara bé, la situació és extrema entre les persones
jubilades: del total que n’hi ha, són més del 4,4% les
que es troben en situació de pobresa greu. És important destacar que pràcticament tots els ingressos
de les persones jubilades estan determinats per
l’import de les pensions que perceben. És a dir, les
persones grans pateixen pobresa greu per una qüestió purament estructural que no poden modificar per
si mateixes.
Si, a més, afegim que hi ha moltes persones
grans que per problemes familiars de tota mena han
d’ajudar els seus fills, filles o nets, parafrasejant
aquell cèlebre astronauta: “Tenim un greu problema
a Badalona, a Catalunya i a Espanya”.
Per això, des de la Coordinadora Estatal de Pensionistes (COESPE), a la qual està adherida la Marea
de Pensionistes de Catalunya (MPC) i la Marea de Badalona (MPBDN), reivindiquem la necessitat i la importància de prevenir i protegir totes les persones davant de la pobresa i l’exclusió social al llarg de totes
les etapes de la seva vida. I també de garantir unes pensions públiques dignes que permetin a les persones
grans poder accedir sense problemes als serveis, en
igualtat de condicions amb qualsevol altre usuari, i així
poder viure amb dignitat.

N

LA FOTO

mb xoriç, amb botifarró... Cadascú fa les llenties a la seva
manera. Per exemple, una infermera de la presó de Huelva
va decidir fa uns anys fer-les amb metadona: tenia la intenció
d’enverinar els seus companys. Li demanen 23 anys de presó.

A

ulta de 1.500 euros a una veïna de Sarrià per tenir un
llimoner a la porta de casa. El barri respon amb un
recorregut que acaba a la seu del Districte, deixant-hi l’arbre
i les llimones, com explica la periodista Carme Rocamora.

M

mb 79 anys el que toca és gaudir d’un merescut descans,
viatjar amb l’Imserso i, no ho sé, jugar al dòmino. Però als
Estats Units aquesta és l’edat del president, i passa el que passa.
Joe Biden va caure de la bici fa uns dies. “Estic bé”, deia. Vols dir?

A

n menor es cola a la seu central de la Policia Nacional a
Madrid saltant un mur de tres metres, s’hi passeja i
roba dues pistoles i munició de les taquilles dels agents. El
jove, de 16 anys, va acabar detingut per la policia.
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Els semàfors

Safata d’entrada

per Francesc Reina
Foto: Pexels

Aj. de Badalona

pàgina 6

La Colla Castellera els Laietans
de Gramenet va celebrar el seu
vuitè aniversari el cap de
setmana passat. Amb 130 socis
i cada cop més seguiment,
els Laietans necessiten millors
condicions d’assaig per
continuar creixent.

Colla els Laietans

Aj. de Sant Adrià

Vergonya

La votació popular proposada
per l’Ajuntament per decidir
una de les dues opcions per
remodelar el Pont del Petroli ha
tingut bona acollida. Més de
2.000 persones van votar en
el primer dels set dies que
estarà activa la consulta.

pàgina 10

No s’han excedit els límits legals
de contaminació en les mesures
preses a La Catalana entre el
novembre del 2021 i el gener
d’enguany. Tanmateix, AireNet i
veïns exigeixen a l’Ajuntament
una mesura permanent de l’aire
a tocar de la incineradora Tersa.
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Els veïns estafats del bloc desallotjat de
Badalona: “Estàvem desesperats i amb presses”

2

Porten a la justícia el soroll
del festival Primavera Sound

3

Tot a punt a Montgat
per a la Festa Major de Sant Joan

4

Diversió i incivisme

5

Tiana ja compta amb una
nova ordenança de terrasses

Q

ui genera beneficis és
vist com un fonament
de la societat; qui és
pobre està sota sospita
general. Rebre prestacions socials vol dir estar molt a prop
del frau.
Tothom mereix respecte, una
mirada atenta. Com més necessitat, més especial ha de ser
l’observació, més precisa. Aquí
rau l’afany d’algunes persones.
Augmentar la càrrega de la gent
que ja pateix és una irresponsabilitat que no té disculpa ni
perdó. La dignitat és un sentiment que obre pas a la confiança, el seu veritable motor és la
vergonya. Deia Víctor Hugo que
“el primer pas per detectar la injustícia és una llàgrima als ulls
de la llei”. La vergonya és una rebel·lia competent que dona
ànims per denunciar les persecucions i els incendis de fred.

Dormia al sofà d’una amiga i, abans que les nenes s’aixequessin per anar a l’escola,
havia de marxar. A vegades va
a casa del seu germà i també
s’aixeca d’hora perquè els serveis socials l’atenen alguns
dies i, si la veiessin, ell hauria
de donar moltes explicacions.
Ha estat un cor oblidat, ordit
per les presses, l’atropellament, la degradació de l’atur,
les retallades salarials, la “deshonra” d’anar als bancs d’aliments –on et coneixen–, el
desgast de mesos esperant
una resposta a la sol·licitud
d’ajuda, la pèrdua d’intimitat
en explicar a tants llocs la seva

situació. Ha parlat del suïcidi, una guerra sorda contra el
cos que els experts atribueixen a la salut mental, una
violència que no destrueix
des de dins sinó des de fora;
com si patir depressió davant la humiliació fos una
cosa congènita. Ser exclosa
del circuit del consum i la
normalitat és patir una mena
de bufetada col·lectiva on
s’està obligada a retre comptes. Les morts per amargor
són l’epidèmia de la commoció, una col·lecció de fractures. Ha marxat abans de conèixer-la prou, uns graons
de ciment van ser el seu taüt.

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

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

A les xarxes

#CanvisEnElTurisme

@janetsanz: Limitem les visites guiades a
grups de màxim 15 persones, sense megàfon, amb rutes de sentit únic i sense
aturar-se en passos estrets.

#AdeuJJOO

@aleixsarri: El COE volia uns jocs olímpics espanyols i, com que no els podia tenir, es carrega la candidatura. És tan senzill com això.

#SomDePrimera

@jordittubella: El Girona de bàsquet i el
de futbol han ascendit a l'ACB i a 1a Divisió. El mateix dia. És HISTÒRIC. T'estimo,
Marc Gasol. T'estimo, Míchel.

|6

Badalona
línianord.cat

Autopista C-31 | Reclamació de l’AMB a la Generalitat
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L’AMB ha demanat mesures urgents contra la congestió a la xarxa viària, en especial a la
C-31 al seu pas per la ciutat. Segons va informar Badalona Matí, l’ens metropolità reclama
que es millori la connexió del carril bus-VAO que passa per Badalona amb el de Barcelona.

Els veïns decideixen fins dilluns
la reforma del Pont del Petroli
PATRIMONI4El futur Pont del
Petroli l’escolliran els ciutadans
de Badalona en una votació
oberta fins al dia 27 de juny. L’Ajuntament va presentar el dilluns
dia 20 les dues propostes, validades pel laboratori d’enginyeria marítima de la Universitat
Politècnica de Catalunya, i que
estan dissenyades per aguantar
els embats de les onades dels
temporals. El Pont es va enfonsar ara fa més de dos anys, per
culpa del temporal Glòria.
En un dia van votar més de
2.000 persones. Ho van fer a la
pàgina web del Procés Participatiu, on es poden trobar vídeos
explicatius i informació detallada de les propostes. El matí del
pròxim dissabte 25 s’instal·larà
al Passeig Marítim, a tocar del
Pont, una carpa amb ordinadors
per facilitar el vot a qui no tingui
accés a Internet.
Segons avançava l’alcalde Rubén Guijarro dilluns, està previst,
“si els temporals ens respecten”,
que les obres comencin cap al
mes de juny de l’any 2023, i que

Albiol fa campanya atiant el
problema de les ocupacions

HABITATGE4L’exalcalde Xavier
García Albiol va publicar dissabte passat un vídeo a Twitter
en què ell mateix atura una ocupació i fa de mediador entre els
ocupants i els veïns. Els fets van
ocórrer el passat divendres 17 al
carrer Otger, al barri de Puigfred-Montigalà. A primera hora
de la tarda, un home va entrar a
la planta baixa d’un pis buit.
Quan un company seu va inten-

tar entrar, la gran quantitat de
veïns que es van desplaçar a la
zona li ho van impedir. L’exalcalde va arribar després i va enregistrar tota la seva actuació:
“Ja t’ho dic jo que tu dorms al
carrer avui”, li va etzibar a la segona persona que volia entrar al
pis. Finalment, les dues persones
van marxar sota l’escridassada
general. Albiol, tanmateix, va
marxar aplaudit pels veïns.

Catifes, música, correfocs i
ball de bastons per Corpus

L’alcalde va votar en acabar la presentació de la consulta. Foto: G.S..

durin mig any. El pressupost estimat és d’uns 2,3 milions d’euros, per a totes dues opcions.
“Sabem que és un tema de molt
interès per als badalonins i les badalonines, el Pont del Petroli és el
nostre símbol i per això espero
que hi voti molta gent”, deia Guijarro. El batlle va recordar que la
votació serà vinculant i va de-

manar disculpes “pel temps que
s’ha trigat a començar a arreglar
el pont, havíem de trobar les solucions més adients”.
Les primeres reaccions de
l’oposició van ser al programa
Badalona Matí: “No ens agrada
cap proposta perquè no respecten el pont original”, va dir el regidor del PP, Miguel Jurado.

FESTA I TRADICIÓ4L’entitat Catifaires Dalt de la Vila va omplir
els carrers d’aquest barri amb
acolorides catifes entre els dies
16 i 19 de juny, amb motiu de la
celebració del Corpus.
Les catifes es van preparar a
la Rectoria de Santa Maria a
partir de flors, serradures i encenalls pintats amb tints naturals, però també van fer servir
terra, fulles de xiprer i de pi, i panotxes de blat de moro triturat.

L’entitat, que va néixer l’any
2014, ha pogut tornar a decorar
els carrers després de les restriccions causades per la pandèmia els darrers anys.
Les celebracions del Corpus
també van portar a la ciutat el
tradicional Ou Com Balla, les actuacions de la Unió de Corals de
la Gent Gran de Badalona i de
l’Orfeó Badaloní, el Correfoc, el
Ball de batucada i, per acabar, la
processó de Corpus.
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Dalt de la Vila, contra el caos
de cotxes a la sortida d’escola

Els cotxes inunden els carrers del barri. Foto: Twitter (@avvdaltlavila)

Xirusplai, mig
segle d’educació
en el lleure

ESPLAIS4L’Esplai Xirusplai ja
té cinquanta anys de vida, i ho
va acabar de commemorar el
passat dissabte 18 de juny amb
un acte de cloenda de les celebracions: “Va ser un acte molt
bonic, la platja dels Pescadors es
va omplir a partir de les 19:30
i vam acabar els actes amb una
gran sensació de satisfacció”, assegura en Raül Millán, monitor
de l’esplai. La jornada festiva va
començar al migdia amb l’actuació del DJ Dimas, va continuar amb activitats durant el dia
per a tots els públics i per als infants de l’esplai i les seves famílies. Va ser a partir de quarts
de vuit quan van tenir lloc les actuacions dels Badalonians Sound i de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic: “Vam coincidir
molts antics companys de l’esplai, entre ells el president del
Círcol Catòlic de Badalona, Toni
Forteza, que també havia estat
monitor fa anys”, recorda el
monitor del Xirusplai.
L’esplai fa cinquanta anys
que vertebra l’educació en el
lleure de la ciutat. “El Xirusplai
és un projecte de treball voluntari, rebem creixement personal,
amistats, cultiva la relació amb
les persones”, diu Millán, i recorda que les relacions que hi
neixen van més enllà de la dels
monitors amb la canalla, i uneixen societat badalonina.
Per a Raül Millán, el relleu
generacional està més que assegurat al Xirusplai: “Cada vegada hi ha més monitors i més
nanos, estem molt contents que
l’esplai continuï creixent”.
La manera de fer del Xirusplai ha anat evolucionant amb el
pas dels anys. L’assemblea que
organitza l’esplai és qui en decideix el rumb: “Ha crescut també, ja que en uns 4 anys hem
passat de ser uns 10 monitors a
ser-ne uns 35”, diu Millán.

MOBILITAT4L’Associació de Veïns de Dalt de la Vila ha denunciat els darrers dies que la mobilitat al barri s’agreuja, sobretot,
a les hores de sortida de l’horari escolar. El president de l’associació, Gerard Casamayor, va
assegurar dilluns al programa
Badalona Matí que els veïns estan “molt preocupats” per la
gran quantitat de cotxes que
inunden els carrers per portar o
recollir la canalla a escola: “Reclamem a l’Ajuntament que gestioni el trànsit de manera correcta per evitar el caos”.
Una situació que l’associació
de veïns ha mostrat a Twitter a

través de fotografies i vídeos
publicats els darrers dies. El
barri no està preparat ni va ser
pensat per al trànsit rodat, amb
molts carrers i places estrets. Les
situacions que tenen lloc a la sortida d’escola han arribat, en algun punt, a provocar discussions i baralles entre els pares
que porten els nens en cotxe i els
que ho fan a peu, va advertir el
president de l’associació.
Des de l’associació asseguren
que el consistori no ha fet res per
millorar la situació, més enllà
d’algunes multes que la policia
local ha posat als vehicles que
aparquen on no està permès:

“Això són pedaços, que no solucionen el problema real”, va declarar Casamayor.
Els veïns demanen al govern
municipal la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades
del barri, i que només hi permetin l’entrada als veïns, serveis
i vehicles amb justificació especial. Dimarts l’associació va dur
a terme una assemblea extraordinària per posar en comú els
problemes del barri i per començar a “emprendre accions a
partir del setembre si no hi ha
cap compromís de l’Ajuntament
per prendre mesures”, va dir
Gerard Casamayor.
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“Totes les innovacions culturals
neixen a la perifèria i als suburbis”
Nando Cruz
Periodista musical

Albert Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
Nando Cruz és un periodista musical diferent. Sempre crític, s'ha encarregat d'analitzar la vida cultural
que hi ha més enllà dels grans esdeveniments, dels suplements dels
diaris i de la televisió. Aquella que es
viu als barris i amb moltes llengües.
uina música escoltava
Nando Cruz quan era un
nen i un adolescent?
La música que posava la meva
mare a casa: Perales i Julio Iglesias. A
poc a poc em vaig anar interessant
per la música que sonava a la ràdio
i pel que em passaven els amics de
classe... Va ser a finals dels vuitanta
quan vaig començar a escoltar rock
alternatiu o indie. Després, quan
vaig començar a fer crítica musical a
El Periódico, el 1995, anava a tota
mena de concerts: bossa nova, hiphop... I encara hi va haver un moment en què em vaig obrir a més
músiques: quan vaig començar a
fer el recull de reportatges Otros escenarios posibles. Vaig prendre la
decisió de deixar d’escriure per al
meu gust personal i fer-ho sobre el
que la gent consumeix.

Q

Per què et vas dedicar al periodisme musical?
A sisè de Primària jo sabia que volia
ser periodista de guerra. Evidentment, no vaig anar ni a Andorra
[riu]. En un inici volia escriure sobre
cinema, fins que vaig anar a un concert d’El Último de la Fila a les Festes
de la Mercè de Barcelona, el 1988.
Aquell dia vaig veure que allò era el
que m’interessava. No tant els discs,
sinó la música en viu.
Tu ets molt crític amb el sector
del periodisme musical...
Al principi escrivia al Popular 1 i allà
vaig aprendre el pitjor del gremi: fer
articles marcats per la influència de
les discogràfiques. Després vaig
estar a Rockdelux, on es treballava
amb més distància respecte de la
indústria, però amb altres tics nocius. Tot el que critico ho he comès
jo, però quan portes 20 anys en un
ofici, alguna cosa aprens.
I ara el tipus de periodisme que
fas és una excepció.
Dir-ho així seria posar-me unes medalles que no em pertoquen. Quan
vaig començar, et podies guanyar
la vida, sobretot, si treballaves en un
diari. Ara mateix, el periodisme musical és tan precari que intentar
trencar certes inèrcies et pot fer

desaparèixer. El problema del periodisme musical és que sovint tots
estem als mateixos llocs escrivint
sobre els mateixos esdeveniments.
En un moment que, com dius, el
periodisme musical està tan malament, estem vivint una explosió de l’escena urbana a l’àrea
metropolitana. S’està explicant?
Hi ha músiques de gent de vint anys
i periodistes de quaranta anys.
Aquests 20 anys de diferència són
crucials perquè bona part del periodisme no estigui entenent com caldria aquestes explosions musicals.
No vol dir que no s’escrigui sobre
Bad Gyal o Morad, només faltaria,
però el seguiment d’aquesta escena
no és el mateix que es feia de l’indie
dels noranta, quan l’edat de músics
i periodistes coincidia.
Com ha nascut aquesta escena
urbana?
Les tecnologies han facilitat la velocitat amb què la música viatja. Amb
un mòbil, que és una cosa que
tenen tots els joves, pots gravar una
idea de cançó, pots trobar una base,
fer-te un vídeo, penjar-lo, recuperar
els diners que genera, tens la teva
discogràfica... També és important
el tema de les migracions. Qualsevol ciutat de l’Estat té avui dia una

diversitat demogràfica que no existia l’any 80, quan hi havia un 1%
d’estrangers. Ara hi ha un 30% de
persones no nascudes a Espanya o
a Barcelona. Això fa que joves amb
famílies provinents de Colòmbia,
Mèxic, el Pakistan o Algèria estiguin
convivint a la mateixa classe amb
una banda sonora de fons comuna
a la qual aporten les espècies sonores de la seva tradició. Aquestes
músiques són l’idioma comú d’una
generació de 15 a 25 anys. Passes
per la porta d’una escola i hi ha xavals cantant Pepas de Farruko. On
ho han sentit? És omnipresent gràcies a les noves tecnologies.
Morad o Beny Jr. són de l’Hospitalet, Santa Salut de Sabadell...
Quin pes hi té la perifèria?
Que aquestes músiques neixin a la
perifèria és el més normal del món.
Totes les innovacions culturals i les
músiques populars sorgeixen als
suburbis i als entorns marginals. Indrets on els joves se senten exclosos i senten que les músiques
majoritàries no els representen.
Diuen: “Vosaltres sou més grans,
teniu una posició social més establerta i no ens representeu”. És aquí
on es creen les músiques que canviaran el panorama musical de la
ciutat. El hip-hop neix als suburbis,

com la rumba quinqui, el dancehall,
el rock, el trap, el reggaeton... És
normal que neixin aquí, perquè al
centre hi viu la gent benestant que
està contenta amb la música dominant. És a la perifèria on es fa una
música més accelerada, més grollera i més directa que després arriba als espais centrals de la cultura.
S’acostuma a mirar aquestes músiques com expressions culturals de
classe baixa, massa simples. Però
tard o d’hora s’acabaran convertint
en músiques hegemòniques.
Ens ha de preocupar que la secció cultural de TV3 estigui plena
d’artistes com Joan Dausà, Els
Amics de les Arts o Manel i altres
com el Morad hi surtin molt
menys?
Hi ha un tap generacional, però
també hi ha un tap de classe social.
Només cal mirar la composició de la
direcció de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals o els caps i
els equips dels programes. Estem
parlant de gent de classe mitjana
que viu en una realitat totalment
allunyada d’aquestes perifèries, i
flipaamb músiques còmodes. Hi ha
un tercer tap que és el tap de raça.
Quants periodistes de famílies colombianes, magrebines o subsaharianes hi ha a TV3? Als mitjans de4
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“Els macrofestivals ens aboquen a
un consum de música angoixant”
3comunicació estan infrarepresentats. El periodisme és el reflex d’una
estructura mental i cultural: un periodista de 40 anys, de classe mitjana
i amb vuit cognoms catalans o castellans. Això en empreses públiques
és un drama, perquè TV3 està pagada per tota la gent que viu a Catalunya. Hi ha gent que mai la posarà
perquè està farta de no veure’s-hi reflectida. Passa en la informació política, en la informació cultural, en els
anuncis... Per què no es parla d’un
concert de pakistanesos i sí que es
parla del nou videoclip del traper català que s’intenta impulsar com a
“paio autèntic”i resulta que, en realitat, no el veu ningú?
En canvi, hi ha artistes que tenen
moltes més visites a les xarxes i
no apareixen a la televisió...
Sí! Fa uns dies va actuar Maka al
Sant Jordi Club. Hi havia 4.500 persones. TV3 considera que no hi ha
d’anar. En canvi, una setmana després James Blunt inaugura el festival de Pedralbes amb menys
persones i es creu que és indiscutible parlar d’aquest concert. Per
què? Per què és James Blunt? El festival de Pedralbes? Per què la gent
que hi va és guai? Hi ha un biaix racista, classista i d’edat.
Totes aquestes idees et van fer
crear Otros escenarios posibles?
M’agradaria dir que sí, però no va
ser així. Volia escriure sobre altres
llocs on es feia música. No eren tant
els grups sinó els llocs. Pensava en
sales o bars que no sortien al diari,
com la Upload. Però buscant
aquests llocs vaig descobrir altres
indrets com cases ocupades, esglésies, parcs... Vaig obrir la mirada i
vaig trobar concerts com el d’una
comunitat llatinoamericana que
porta a Barcelona un grup peruà de
cúmbia a una discoteca a les quatre
de la matinada. És més cansat, però
el que et trobes és espectacular. Així
vaig descobrir altres músiques o altres maneres d’organitzar-se... Una
altra ciutat que, per la meva ignorància, m’era desconeguda. Una
ciutat on un home que té una ferreteria al carrer de Sants i que és pakistanès és capaç d’organitzar un
concert en un auditori de Cornellà
portant-hi un artista del seu país.
Per què no s’ha de fer la crònica d’aquest concert? Tenia molta llibertat.
Ja no havia d’anar a l’Apolo o al Sidecar. Deia:“Me’n vaig a un polígon
de Cerdanyola a veure flamencotón,
a un club de sado a veure un concert o a un parc on uns xavals rapegen. Quan hi arribava em podien
dir: “Què és El Periódico?”. Són
agents culturals que mai han tingut
contacte amb la premsa perquè no
els han fet ni cas, i quan veuen un
periodista es posen en guàrdia o
estan molt agraïts.

I aleshores vas decidir crear una
exposició amb aquest material?
El desembre del 2020, El Periódico
va tancar la secció per un tema
pressupostari. Vaig fer una xerrada
per tancar el projecte a l’Ateneu Popular de Nous Barris. Quan la gent
veia els vídeos que jo havia gravat
amb el mòbil en aquells concerts
quedava al·lucinada. Em preguntava si allò era Barcelona. Vaig
creure que calia donar més vida a
aquell material i ara l’hem portat als
centres cívics en format d’exposició.
Abans parlaves de l’Apolo o del
Sidecar. Han de patir amb la presència dels macrofestivals?
Fa 25 anys, en aquest país no hi
havia macrofestivals. Hi havia el
Doctor Music o el Benicàssim, i eren
esdeveniments excepcionals. Al
cap de 10 anys eren una cosa assimilada i 20 anys després estem en
un moment en què semblen imparables. El circuit de festivals ha crescut d’una manera tan salvatge que
la capacitat de les sales d’acollir
concerts es va reduint. Abans la
temporada d’estiu dels festivals era
de juliol a agost: el moment fluix de
les sales de concerts, perquè la gent
volia escoltar música al carrer. Però

“El Primavera
Sound està
desbordat i vol
ser més gran
que Barcelona”
ara la temporada dels festivals va de
maig a octubre. Són sis mesos en
què les sales de concerts no poden
contractar artistes internacionals
perquè els festivals paguen molt
més. Hi ha generacions que assumeixen que escoltar música en viu
és anar a festivals. De totes maneres, això no vol dir que a Barcelona
les sales de concerts desapareguin,
perquè molts macrofestivals programen una música molt concreta
i hi ha molts tipus de música.
I al públic l’ha de preocupar la
concentració de macrofestivals?
Jo crec que sí, perquè ens aboca a un
consum de música absolutament
angoixant i insatisfactori. Quan tu
compres una entrada per a un festival ho fas perquè t’han dit que hi toquen The Strokes, The Jesus and
Mary Chain, Bad Gyal, Massive Attack, M.I.A. i Tame Impala. Quan arriba el dia del festival, resulta que dos
grups toquen a la mateixa hora, que
un altre toca mitja hora després a un
escenari que està a 20 minuts d’on

ets tu i hi arribaràs tard, que un altre
toca a les quatre de la matinada i
potser l’endemà curres... Quan arriba
el moment de la veritat no els pots
veure tots, perquè un festival és una
experiència totalment esgotadora i
desbordant que en alguns casos t’obliga a veure els concerts a una distància brutal, a través d’una pantalla,
fent cues per a tot...
Si és així, per què tanta gent va
als festivals?
La gent s’emociona amb la idea del
festival, no amb el festival en si. El
model és ajuntar el màxim de gent
i el màxim de fer caixa en el mínim
de temps possible. Concentrar tot
el consum musical que abans podies assumir en un any, en tres dies.
És com si, ara mateix, et posessin
tots els teus plats preferits en una
taula i et diguessin que te’ls has de
menjar en tres dies. O t’ho menges
tot o mai més ho podràs tastar. És
una manera bastant incòmoda de
gaudir de la música. Anem estressats per la vida i, quan arriba el festival, que hauria de ser el moment
de destensar-se, aquella angoixa es
manté. Una angoixa vinculada a
l’oci, no a la feina. És una manera
malaltissa d’oferir música.
A més, t’he sentit dir que els concerts en festivals acostumen a ser
descafeïnats...
És clar! Hi ha artistes importants que
poden portar-hi el seu show complet d’hora i mitja, però la immensa
majoria hi fa concerts de 45 minuts.
Jo porto 30 anys veient música en
viu i recordo perfectament concerts
que m’han marcat en sales, però he
vist grups importants en festivals i
no sé ni quan ni on va ser.
Ja per acabar, com veus la polèmica que hi ha hagut amb el Primavera Sound?
El tema de la mida és molt important. Els macrofestivals dins d’una
metròpoli són una cosa insòlita. A
Barcelona n’hi ha tres i dos d’ells, el
Sónar i el Primavera Sound, són dels
més rellevants del planeta. El Cruïlla
és menor, però està pujant de nivell.
El problema és quan els festivals
tenen una mida tan descomunal
que deixen de ser espais de trobada. Hi ha festivals que han decidit no créixer més, com el Sónar, i
altres que encara no saben fins a
on volen arribar. El Primavera no
ha fet aquesta reflexió, està desbordat i vol ser més gran que la
ciutat. Ara ocupa espais que no
pertanyen al Fòrum i pretenia
tenir dos caps de setmana. A mi
em sembla bé que l’Ajuntament
s’hagi plantat. Crec que els festivals estan molt bé, però han de
conviure amb l’entorn i ser una experiència mínimament satisfactòria que no bloquegi la ciutat. <
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El consistori va anunciar dimarts passat que mantindrà la presència de dues docents a
les aules de les escoles bressol durant el curs 2022-23. Després de dos anys de prova
pilot, la proposta es consolida i permetrà “una atenció més personalitzada”, diu Parlón.

Els Laietans de Gramenet
celebren el seu vuitè aniversari

CASTELLS4Els Laietans de Gramenet ja compten vuit anys de
vida. I ho van celebrar diumenge passat a la plaça Pau Casals,
acompanyats dels Castellers del
Prat, els de l’Adroc i els Vailets de
Gelida: “Estem molt contents, des
del 2019 que no desmuntàvem
un castell de sis, però ja estem recuperant el nivell”, diu Sergi Caravaca, sots-cap dels Laietans.
Els dos anys de pandèmia han
pesat molt en el món casteller.
“Durant aquest temps la canalla
ha crescut i molts han baixat un
parell de pisos”, explica Caravaca,
que es mostra satisfet amb l’afluència de públic el dia de l’aniversari. “S’ha de tenir en compte
que feia molta calor, però encara
així va venir prou gent”, afegeix. És
Santa Coloma de Gramenet una
vila amb sentiment casteller? Per
a Caravaca, “més del que pot
semblar, i amb molt potencial de
creixement”. A banda, explica,
els darrers mesos, un cop supe-

Tram del riu on va començar la renaturalització. Foto: ACN / Jordi Pujolar

L’enxaneta corona el castell de germanor de la trobada. Foto: Laietans

rades les restriccions per la pandèmia, la ciutadania s’interessa
més pels castells que no pas abans.
Els Laietans compten actualment
amb 130 socis, i assagen al pati
posterior del Centre Cívic del
Fondo. “Darrerament, hem començat a dialogar amb l’Ajuntament, per tal de millorar l’espai
d’assaig amb una xarxa i un terra
atenuant, que ens ajudaran a provar coses noves”, diu Caravaca.

Una de les iniciatives més remarcables de la colla són els
anomenats Castells de Tothom,
trobades en les quals la fita és
aplegar el màxim de nacionalitats en una mateixa pinya: “Serveixen per potenciar la diversitat, la interculturalitat i el tret socialitzador dels castells. Hem
arribat a aplegar 30 nacionalitats
diferents en un sol castell”, conclou el sots-cap dels Laietans.

Bloc Venus | Oberta l’oficina que en gestionarà el trasllat

L’Oficina Tècnica del Bloc Venus està en marxa des d’ahir. L’Espai Cultural Font de la
Mina va acollir la presentació, a la que van assistir l’alcaldessa Cañete, la consellera de
Drets Socials, Violant Cervera, l’associació Vincles i la representant veïnal Paqui Jiménez.

Divisió sobre la qualitat
de l’aire de La Catalana

CONTAMINACIÓ4Els resultats
de les mesures de la qualitat de
l’aire, fetes per la Generalitat a
petició de l’Ajuntament, que es
van prendre entre novembre
de l’any passat i gener d’enguany al barri de La Catalana,
mostren que no es van superar
els valors màxims legislats de
cap dels contaminants. “Vetllem
per la qualitat de l’aire dels veïns”, assegura la regidora de
Medi Ambient i Salut Pública,
Ruth Soto. Des de fa unes setmanes, i fins al 13 de juliol,
una altra unitat mòbil està mesurant la qualitat de l’aire al mateix punt. Tot plegat, amb l’objectiu de conèixer la contaminació que generen les carreteres
B-10 i C-31, l’Ecoparc i la incineradora de Tersa.
Des d’AireNet, la seva presidenta, Silvina Frucella, deixa
clar que no poden donar per bo
l’estudi. “Manquen dades per
fer una valoració completa. Les
mitjanes aplanen els resultats, no
són una imatge real. Sense saber

La unitat mòbil que va analitzar l’aire a La Catalana. Foto: Aj. de Sant Adrià

quins pics de contaminació hi va
haver, no es poden fer propostes
per millorar la situació”, raona la
presidenta de la plataforma.
A l’Associació de Veïns de La
Catalana no se’n refien dels resultats: “No farien públic cap
estudi que aportés dades negatives”, diu Juan Carlos Martín,
membre de l’associació.
AireNet i veïns proposen a
l’Ajuntament la instal·lació d’un

altre punt de control de la qualitat de l’aire, però que mesuri
amb més precisió les emissions
de Tersa. “Apreciem l’esforç
municipal de fer aquestes anàlisis, però cal una estació fixa i
permanent a tocar de Tersa”, diu
Frucella. La regidora Soto, per la
seva banda, assegura que el
consistori “no pot controlar les
emissions de Tersa, això és potestat de la Generalitat”.

Pas endavant per assegurar
la biodiversitat del Besòs

ECOLOGIA4L’alcaldessa, Núria Parlon, i el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, van signar ahir dimecres
un conveni pel seguiment científic de la renaturalització del riu
Besòs. Les obres van començar
el passat mes de gener, amb
l’objectiu d’augmentar la resiliència de l’ecosistema davant
dels impactes del canvi climàtic,
i amb la intenció de potenciar i
la flora i fauna de l’ecosistema

del riu, a través de la creació de
llacunes al marge dret del Besòs.
El conveni signat ahir entre
el consistori i la UB haurà d’assegurar que l’espai funcioni de
manera natural, sense la pressió
humana, per tal que es pugui autoregular. Tot això, amb la intenció de crear definitivament un
Refugi de Biodiversitat entorn
del riu. Això potenciaria la flora
i fauna autòctona, protegint-la
de les espècies invasores.

Sant Adrià
Viatjar a la platja del Fòrum
gratis i en bus llançadora

MOBILITAT4El bus llançadora
que comunica de franc el centre de
la ciutat amb la platja del Fòrum
ja està en servei des d’aquest passat cap de setmana. Des de demà
i fins al 12 de setembre circularà
cada dia, amb una freqüència de
pas de 40 minuts, entre les 9 del
matí i les 8 de la tarda.
Enguany, hi haurà dues parades en sentit Port Fòrum: a l’avinguda Catalunya i al carrer

Torrassa. En sentit contrari, les
parades se situen a la confluència dels carrers Olímpic i Torrassa. El servei l’ofereix la companyia Tusgal i repeteix per segon any. Cal recordar que la
platja del Litoral continua tancada des del maig de 2021 per
motiu de la contaminació que
s’hi va detectar , tot i que molts
veïns s’hi continuen banyant tot
i les tanques que hi barren el pas.

Un any més de joguines
i aliments solidaris

SOLIDARITAT4L’alcaldessa, Filo
Cañete, i la presidenta de Creu
Roja Barcelonès Nord, Rosa
Marco, han renovat el conveni de
col·laboració, signat l’any passat,
que potencia el repartiment d’aliments a persones en situació de
vulnerabilitat i de joguines per
Nadal a famílies que no en puguin comprar per als seus nens.
En xifres, l’Ajuntament donarà
20.000 euros a l’entitat.

D’una banda, el Programa
d’Aliments Solidaris ofereix aliments quinzenalment amb una
cistella d’alimentació bàsica de
productes de temporada. L’any
2021 va atendre més de 500 famílies i de 1.700 persones.
D’altra banda, la campanya
La Joguina Educativa va garantir el dret al joc d’un centenar de
nens d’entre 0 i 12 anys, provinents de 59 famílies.
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Pressupostos de Tiana | Obert el període de votació popular
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Fins al 15 de juliol, les persones amb més de 16 anys empadronades a Tiana poden
decidir entre les 15 propostes que opten als 100.000 euros del pressupost municipal.
Les votacions es poden fer a la plataforma Participa311 i a diversos punts del municipi.

“Entren a casa a robar i ni te
n’assabentes, n’estem farts”
SEGURETAT4Els veïns dels barris d’Els Vessants i Les Costes de
Tiana estan “farts” dels robatoris que pateixen. “Des del mes de
gener fins avui portem cinc robatoris consumats i un intent
més”, diu el president de l’AVV
Els Vessants, Carles Campos.
El problema ve de lluny.
L’associació de veïns va néixer fa
set anys, precisament per “unirnos els veïns davant del problema de la seguretat i afrontar el
tema amb una sola veu”, recorda Campos. Actualment, però, la
situació encara va a pitjor.
Els lladres vigilen les cases
des d’un descampat proper i actuen amb rapidesa. Però el que
més preocupa és que els últims
tres robatoris van ser amb els veïns a dins de casa. Afortunadament, no hi va haver cap persona ferida i, de fet, les víctimes no
es van adonar dels fets fins que
els lladres van marxar. “Fa calor,
ho tenim tot obert, entren a
casa i ni te n’assabentes”, explica Campos. Els lladres ho tenen
fàcil per fugir del barri a corre-

Montgat celebra la Festa
Major de Sant Joan

FESTA MAJOR4Els montgatins
ja estan de festes. El pregó que
ahir dimecres va fer el Mag Lari
va servir per encetar de manera
oficial unes celebracions que ja
havien començat la setmana
passada. Al recital de poemes
d’Alfred Matamala i cançons de
Lluís Platero que va tenir lloc el
passat divendres a l’Església
Parroquial de Sant Joan es va sumar el cinema a la fresca i el futbolí inflable humà del dissabte.
La traca gran de les activitats tindrà lloc a partir d’avui, revetlla de
Sant Joan, amb l’arribada de la

Flama del Canigó, el sopar de revetlla amb carmanyola i el ball
amb l’orquestra La Privada.
Amb una meteorologia seca
i calorosa com la dels darrers
dies, l’Ajuntament insisteix a
fer un ús correcte dels petards i
la pirotècnia tradicional de Sant
Joan. A banda dels consells habituals com ara no manipular els
petards, ni introduir-los en objectes per fer-los explotar, ni
encendre’ls mai en un espai tancat, el consistori demana no
llançar coets a menys de 500
metres de zones boscoses.

Imatge de la darrera Junta de Seguretat Local. Foto: Twitter (@Aj_Tiana)

cuita, només han d’agafar l’entrada a la B-20 o pujar per la
Conreria en direcció a Sant Fost
de Campsentelles.
El dijous 16 de juny, l’AVV
Els Vessants va ser convidada a
la Junta de Seguretat Local.
“Estem contents d’haver pogut
assistir-hi i demanar més agents
de policia local, més vigilància i

que s’actuï al descampat des
d’on els lladres vigilen els nostres
moviments”, assegura Campos.
Demanen que el propietari dels
terrenys aixequi tanques i netegi la zona per tal que sigui més
difícil amagar-s’hi: “Hem presentat una instància a l’Ajuntament. Ja no ens valen paraules,
volem solucions per escrit”.

El futbolí inflable, l’atracció del dissabte passat. Foto: Twitter (@Montgat)
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Futbol | El CF Badalona tindrà secció femenina

Durant els primers dies de la creació de la secció femenina, el CF Badalona ja
té 32 jugadores per al curs 2022-2023. De l’1 al 7 de juliol s’obrirà el període
de proves per a les jugadores que vulguin formar part del projecte.

Andrés Feliz té els peus a terra
» El base, que jugarà a la Penya fins al 2025, va viure al barri “més perillós” de la República Dominicana
» “Em sento part rellevant d’aquest equip i això és realment especial”, confessa, content, Feliz
Feliz va ser clau per a l'ascens
del conjunt potablava, vinculat
a la Penya, a LEB Or.
"Estic molt content i molt
feliç i agraït al club, a la Penya,
per tota la confiança i només
penso a continuar treballant
perquè vull créixer i fer créixer
l'entitat. Des del primer moment la rebuda ha estat increïble. Tenim una afició impressionant que ens impulsa i que
ha estat clau durant la temporada. Em sento part rellevant
d'aquest equip i això és realment especial", confessa Feliz
en l'entrevista del Club Joventut Badalona que acompanya a
la notícia de la seva renovació
per tres temporades més.

Toni Delgado
BADALONA
"Quan torno al meu país, sempre porto algunes sabatilles, i
algunes són meves. Perquè
prefereixo dibuixar un somriure a algú que no en té. De
què em serveix guardar 200 sabatilles a l'armari?", li confessa Andrés Feliz (Guachupita,
República Dominicana, 1997)
a Lucas Sáez-Bravo en una
conversa per al diari El Mundo. El base del Club Joventut
Badalona, que acaba de renovar fins a 2025, no oblida els
seus humils orígens: "La meva
família no és que sigui d'un alt
nivell econòmic i per a mi era
complicat disposar de sabatilles d'esport, mitjons...".
Feliz va créixer a Guachupita, el barri "més perillós" de
la República Dominicana. Una
zona que conviu amb les drogues i els tirotejos. Hi ha talls
d'electricitat i els dilluns, dimecres i divendres són els
únics dies de la setmana que hi
ha aigua disponible. "[Circumstàncies] que no són excusa perquè qui neix o visqui
allà sigui mala persona", exposa el base, que és un exponent de treball constant i d'aprofitar les oportunitats que
s'ha guanyat a pols.
El bàsquet es va convertir
en el seu parèntesi i la seva
gran passió. Sempre botava
la pilota a la pista d'una escola. Mentre jugava allà "no feia
altres coses pitjors". "Solia
veure els traficants a prop,

Andrés Feliz saluda l’afició després d’un partit amb el Club Joventut Badalona. Foto: David Grau

però mai em va interessar res
per l'estil. Simplement, vaig
mirar cap a una altra banda",

“Solia veure els
traficants a prop, però
mai em va interessar
res per l’estil”, afirma
agraït als seus pares, el Rodolfo i la Teresa, per no deixarli complicar-se la vida.
El 2013 és potser l'any més
decisiu de la seva carrera. O,
més aviat, quan va començar,
perquè la federació dominica-

na va buscar jugadors per a la
selecció sots 17 i Feliz, un dels
millors en les competicions entre barris, va ser un dels 12 escollits. La seva gran actuació en
l'or al Centrobasket de Puerto
Rico li va acabar obrint les portes en l'àmbit acadèmic i esportiu: primer amb una beca
per estudiar en un collegi privat
i després, amb una altra per fer
les maletes cap als Estats Units.
Només tenia 16 anys i cap coneixement d'anglès. Tampoc
coneixia ningú a Florida, en
concret al centre, a Orlando. A
la West Oaks Academy en Orlando. En acabat, a la Universitat d'Illinois, es va graduar en

Sociologia, es va enamorar de la
seva dona, la Lisa Wygal, i va jugar als Fighting Illini. La parella té un fill, en Drelén, "una
motivació constant per continuar treballant".

EL CB PRAT
El seu primer equip a Europa va
ser el CB Prat, on el va entrenar
Dani Miret, que ara és ajudant
de Carles Duran al Club Joventut Badalona. "En Dani és
una persona important en la
meva vida. Des que vaig arribar
em va donar la confiança que
necessitava per jugar en un
bàsquet diferent", li reconeix a
Xavi Ballesteros, de L'Esportiu.

ORGULL
Ha fet 4 punts, 1,8 assistències,
1,6 rebots i 0,7 recuperacions
de mitjana per partit a la Lliga
ACB. Se sent com a casa en un
club del qual no sabia res abans
d'aterrar a Catalunya: "La Penya és una entitat impressionant i amb molt planter. D'aquí
han sorgit grans jugadores.
Em sento orgullós de defensar
aquesta samarreta".
No s'oblida mai dels seus
orígens. Sempre pensa en Guachupita i té els peus a terra.
Mai prejutja ni jutja ningú:
"Penso en companys amb qui
jugava i que ara estan presos
o morts... Quan torno a casa i
els torno a veure, crec que se
senten orgullosos. Perquè sortir d'allà és molt difícil. No jutjo les persones que han passat
per això", tanca Feliz, un orgull per al seu barri i per a
qualsevol persona.

13 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

23 de juny del 2022

línianord.cat

Viu en línia
| 14

| Fall Guys
Bona notícia: Fall Guys ja ha passat a ser gratuït. Gaudeix de franc
d’aquest videojoc de plataformes a PS5, Switch, Xbox One i Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Alèxia Vila/ACN

El programa revelació de la temporada de TV3, Eufòria, ja té guanyadora:
Mariona Escoda (Valls, 2001). La jove
artista va triomfar a la gran final del
talent show, que es va celebrar el dia
17 amb rècord d’audiència, quedant
per davant de Triquell i de Núria. Al
llarg de tot el concurs, la vallenca ha
estat entre les favorites del públic, ja
que ha demostrat talent, versatilitat i
esforç, i a la final es va proclamar vencedora en rebre el 61% dels vots dels
espectadors. El premi inclou un contracte discogràfic, la gravació de la
cançó de l’estiu amb Miki Nuñez (presentador del programa juntament
amb Marta Torné) i la participació en
el disc de La Marató de TV3 de 2022.

Jazz a la Pedrera
Una col·laboració entre la Pedrera, el Conservatori del Liceu i el Taller de Músics de Barcelona fa possible el cicle Talents Jazz a la Pedrera, que va començar el 2 de juny i acabarà el 29 de juliol. En total, s’han programat divuit concerts de jazz i de música moderna al terrat de la Casa Milà,
un escenari idíl·lic, amb unes vistes privilegiades de Barcelona i música en directe de gran qualitat. A més, l’entrada
a aquest cicle inclou una visita lliure a les golfes i a l’àtic de
la balena, on hi ha l’espai interpretatiu de l’obra de Gaudí,
així com una copa de cava per gaudir dels concerts.

Llibres

?

M A R I O N A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

E S C O D A

Haver concursat a ‘Eufòria’ de TV3

El ‘talent show’ és el programa revelació de la temporada

Guanyar la primera edició del concurs

QUÈ HA FET

Els espectadors la van triar com a triomfadora de la gran final

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

La gran favorita

Ha rebut el suport del públic al llarg de tot el programa

Música

Pelis i sèries

El silenci dels arbres
Eduard Márquez

Muerte de un viajante
Arthur Miller

Un nou món
Andreu Valor

La voluntària
Nely Reguera

El violinista Andreas Hymer arriba a
una ciutat assetjada per fer un concert
i recuperar l’Amela Jensen. Allà, a més,
gràcies a l’Ernest Bolsi, que, desafiant les
bombes, fa de guia al museu de música buit, trobarà explicacions i respostes
que li serviran per acceptar el seu passat i entendre la misteriosa desaparició
de la seva mare.

Willy Loman és un viatjant de comerç
que ha entregat tot el seu esforç i la seva
carrera professional a l’empresa per a la
qual treballa. El seu objectiu és donar
una vida millor a la seva família, la dona
i els dos fills, que l’adoren i als quals vol
inculcar l’ambició per triomfar i progressar en l’escala social.
Al teatre Romea de Barcelona.

Vuit cançons formen el novè àlbum
d’Andreu Valor, Un nou món, autoeditat
i finançat gràcies a una campanya de micromecenatge a través de Verkami. El
cantautor de la localitat alacantina de Cocentaina proposa en aquest nou treball
confiar en la possibilitat de fer real allò
que sembla impossible. De creure, precisament, en “un nou món”.

Farta de la seva vida de jubilada, i de
comparar-se amb les seves amigues
que ja són àvies, la Marisa decideix viatjar a un camp de refugiats de Grècia, on
està convençuda que necessiten gent
com ella. En arribar, descobreix una realitat que no s’hauria pogut imaginar i
que farà que explori els límits entre l’amor i la necessitat de sentir-se útil.
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