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dels veïns vulnerables
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El poble tindrà noves
càmeres de vigilància
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Ibai Llanos trenca tots
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Twitch des de l’Olímpic

ASSIGNATURA PENDENT pàg 3
La presència de dones als
cossos de seguretat segueix
tenint xifres molt baixes
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Philip Marlowe, Pepe Carvalho,
Martin Riggs d’Arma Letal, Ro-
bocop, el policia Wiggum de The
Simpsons… Fins i tot en Chase
dels dibuixos animats infantils
de La Patrulla Canina. La majoria
de policies que apareixen en pel·lí-
cules, series o llibres són homes o
figures masculines. Per què? Quan
manquen referents, imaginar pro-
tagonistes femenines és difícil.

Les dades confirmen la in-
frarepresentació de les dones als
cossos de seguretat. Segons el
darrer estudi del Síndic de Greu-
ges sobre la presència femenina
a les policies del territori, als
Mossos d’Esquadra només dos de
cada 10 policies són dones. Es
tracta d’una situació que fa anys
que es produeix, ja que el 2010 la
proporció de dones policies era la
mateixa que 10 anys després.
Això situa Catalunya en estàn-
dards similars als de països com
Romania, Malta o França i per
sota de països com Lituània, Es-
tònia i Letònia, on quasi el 40%
de la plantilla policial està for-
mada per dones. Catalunya, però,
està per sobre de la mitjana eu-
ropea (15%) i espanyola (12%).

En el cas de les policies locals
catalanes, el problema encara és
més greu. El 2020 només hi
havia un 12% de dones agents,
un 1% més que 10 anys abans.
Amb tot, són moltes més dones
de les que trobem en el darrer
cos de seguretat, els Bombers: de
cada 100 agents només hi ha
dues dones.

QÜESTIÓ D’ESTEREOTIPS
La policia sempre s’ha vist com
una professió d’homes. Tal com
diu la psicòloga Alba Alfageme, la
feina de policia “està molt vincu-

lada als estereotips masculins he-
teronormatius”. Es refereix a la uti-
lització de la força física i a una
perspectiva per combatre la de-
linqüència basada en la confron-
tació. Per a la Sindicatura, la se-
guretat com l’entenem “ha exaltat
i s’ha associat a l’ús de les armes,
l’autoritat jeràrquica, la valentia,
la fortalesa i l’ús de la violència”.

Tot això fa que moltes dones
no vulguin entrar a la policia, per-
què creuen que no tenen qualitats
per fer-ho. Una enquesta feta a
dones i homes policies dels Estats
Units sobre què els amoïnava
quan van entrar al cos determi-
nava que les dones expressaven
la inquietud de no ser preses se-
riosament pels companys o la
possibilitat de ser discriminades
per estereotips de gènere.

Aquesta visió de la tasca poli-
cial es transmet en les proves de
selecció dels nous agents. Moltes
dones pensen que no podran pas-
sar la prova per una qüestió físi-
ca. Tot i que són penalitzades en
les proves de força o resistència, el
cert és que els seus resultats són

millors en les fases de coneixe-
ments culturals o de català.

A més, fa uns anys que Interior
reserva un 40% de places a dones.
La  decisió, però, no agrada a tot-
hom. Des del sindicat independent
dels Mossos USPAC expressen el
seu malestar amb les quotes. “Hi
estem en contra perquèhi ha d’ha-
ver mèrits que facin que gent và-
lida, pel fet de ser dona o home, no
quedi fora del cos”, diuen. “Si en
una promoció de 700 persones hi
ha 400 dones que són les millors,
endavant, només faltaria, però el
fet que hi hagi quotes fa que es que-
din policies, probablement ho-
mes, fora”, afegeixen.

UN COP A DINS
La situació de desigualtat no min-
va quan les dones són policies. Això
s’aprecia sobretot als Mossos, on
segons explica el Síndic, elles acos-
tumen a fer les “tasques més pro-
peres al paper socialment assig-
nat”. “Hi ha menys dones a les pa-
trulles del carrer i en operacions
policials, o també en unitats espe-
cialitzades”, afegeixen. Tot i ser me-

nys, les dones representen el 75%
dels agents del Grup d’Atenció a les
Víctimes o quasi el 50% de l’ofici-
na de suport. En canvi, no hi ha
pràcticament dones a les unitats de
Medi aquàtic, Antiavalots, Inter-
vencions especials, Mitjans aeris o
Desactivació d’artefactes. Aques-
ta assignació de tasques “no respon
a necessitats objectives ni a les ca-
pacitats i habilitats demostrades
per les aspirants en pràctiques, sinó
a criteris de segregació sexual”,
considera la Sindicatura.

En la mateixa línia, Alfageme
afirma que cal “més pedagogia,
perquè molts delictes es produei-
xen a l’espai virtual i en molt po-
ques ocasions s’utilitza la força fí-
sica”. “L’arma o l’instrument que
s’utilitza és la paraula, les capaci-
tats comunicatives, i, per tant, la
capacitat de mediar en determi-
nats conflictes”, considera.

NO ASCENDEIXEN
La discriminació no acaba aquí.
Les dones tenen més dificultats
per poder ascendir. “La policia ha
estat pensada, dissenyada i go-

vernada per homes i això ha mar-
cat el seu biaix”, afirma Alfageme.
De fet, si mirem les dones que ocu-
pen càrrecs d’inspectores, inten-
dentes o comissàries als Mossos,
veiem que només són el 10%.

Això s’explica per la manca
de possibilitats que tenen de con-
ciliar la vida familiar i laboral. “La
proporció de persones solteres o
sense fills dins dels cossos policials
acostuma a ser més elevada entre
les dones que entre els homes”, ex-
plica l’informe del Síndic. “Els rè-
gims de treball a torns i la possi-
bilitat de trasllat per raó de servei
condicionen la possibilitat de tenir
cura de fills o familiars”, afegeix.

UN DARRER MOTIU
Hi ha un últim factor que fa que les
dones no vulguin ser policies: les
conductes d’assetjament sexual o
per raó de sexe que es produeixen
dins de la policia. Segons la Sindi-
catura, hi ha estudis que demos-
tren que els casos de dones que de-
nuncien haver patit tocaments,
bromes sexistes o comentaris so-
bre l’aparença física són freqüents.

Dones policies: camí per fer
» La presència de dones als cossos de seguretat segueix presentant el dia d’avui xifres molt baixes
» “La feina de policia està molt vinculada als estereotips masculins heteronormatius”, diu una experta

Als Mossos d’Esquadra, només dos de cada 10 policies són dones. Foto: Mossos d’Esquadra

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD
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La lupa

Fa uns dies, una encantadora i divertida ami-
ga, la Gemma Blat, va presentar el seu últim
llibre, Mal educada, a l’Espai Betúlia de la nos-
tra ciutat. La van acompanyar en la presen-

tació la Mari Carme Roca, una bona escriptora; la
Montse Juliana, una bona amigota, i l’Isidre Sala, un
llibreter jubilat.

Desafortunadament, vaig arribar tard, per raons
que no venen al cas, i em vaig perdre les intervencions
dels tres contertulians, però no la de l’amiga Gemma.

Sí que em van comentar que una de les presen-
tadores del llibre, l’amiga Montse Juliana, va fer una
explicació brillant. Segur que les altres dues perso-
nes també devien fer intervencions interessants. Com
a bons amics i amigues de la Gemma i també bona
gent, estic convençut que les seves paraules van ser
força aplaudides.

Però anem per parts.
Mal educada és un llibre que, com diu la Gemma,

està escrit amb plena llibertat i espontaneïtat. Un lli-
bre que, inicialment, tenia per intenció dir-li a tothom
allò que a l’autora li agradava d’aquest món tan hi-
pòcrita i fals.

En el que sembla un pròleg, la Gemma ens confessa
que vol viure la vida sense excuses, sense faixes limi-
tadores i sense aquests formulismes que tantes vega-
des estan rere el nom de la bona educació. O pitjor: el
que és políticament correcte.

I va ser així com va descobrir, mentre escrivia, uns
personatges que anaven agafant força per ells matei-
xos i que eren els seus progenitors. Uns pares lliures
que, si bé no disposaven de gaires recursos materials,
sí que eren molt rics en béns espirituals i en valors.

Segons ens explica, els seus pares eren salvatges
(més el pare) i lliures, i no la van alliçonar o ensinis-
trar com manaven els costums de l’època. Per això es
considera una mal educada, perquè no practica la hi-

pocresia imperant. A l’amiga Gemma no li interessa
gens ni mica ser correcta perquè no vol tenir un com-
portament estereotipat, encotillat. Vol que la coneguin
tal com és, sense embolcalls.

Evidentment que aquest comportament li va
ocasionar alguns maldecaps, però ella mai va voler
renunciar a la seva llibertat i espontaneïtat. Tenia
clar que no se sotmetria a cap norma preestabler-
ta i que sempre actuaria com sentís en el seu cor i
en la seva ànima.

La Gemma va néixer a Badalona, sense avisar, ja
que va arribar a aquest món quinze dies abans del que
li tocava. Va anar a la universitat i té penjat a la paret
de casa seva el títol de Filologia, si bé el que més li agra-
da és l’astrologia i ha exercit com a tal col·laborant en
diversos mitjans de comunicació. També ha publicat
diversos llibres sobre astrologia i ara, tal com diu ella,
s’estrena com a escriptora amb aquesta atípica biografia
que ha anomenat Mal educada.

Si bé escriu molt sobre els seus pares i les seves ra-
reses, rascadors o partidaris de què els rasquessin, tam-
bé ens explica com va adquirir des de molt petita la
mala educació, tot fugint d’allò que no li interessava,
estigués de moda o estigués desfasat. Tenia clar que
la vida s’ha de viure tal com raja, desvergonyidament,
amb ais i uis i amb sobresalts, des de l’autenticitat de
cadascú de nosaltres.

Ens explica com per a ella anar a la muntanya era
una autèntica alliberació, gairebé com aquell o aque-
lla que es treu la sabata que el pressiona i li sembla que
el món es fa més gran, més amable. Les malifetes que
feia a la muntanya, sola o acompanyada, són una bona
mostra de la seva llibertat i espontaneïtat. 

Ara, ens diu, la muntanya no és el que era. Quan
torna a aquella muntanya de la seva infància, ja no és
el mateix. Allí, ens confessa, van quedar, gairebé se-
pultats entre la brossa d’aquella, aleshores, vegetació

que havia sigut verda i que havia tingut tanta vida, les
millores estones dels seus dies de llibertat.

També ens parla de la mala i distorsionada educació
sobre el sexe que va rebre a l’escola de monges a la qual
va anar, ja que, en aquells temps, ser una noia formal
i mesurada era el que tocava si es volia tenir un bon
casament. I va ser fora de l’escola com va aprendre, grà-
cies a la seva curiositat, un a un, els uns més de pres-
sa i els altres més a poc a poc, els misteris d’una vida
meravellosa que li havien ocultat i que no eren cap mis-
teri, tot el contrari, ja que la vida també és sexe. 

A l’escola, en aquells anys obscurs i durs del fei-
xisme, l’educació religiosa ocupava el centre de tota l’ac-
tivitat educativa. Per això, també està orgullosa de la
seva mala educació i d’anar sempre com li deia el cor,
no com li deien les monges.

Respecte a la seva experiència política tampoc no
ha tingut bona educació... ni ganes de tenir-la, enca-
ra que no vol ser indiferent davant les injustícies.

L’amiga Gemma se sent orgullosa de les seves ami-
gotes i dels seus amigots, sobretot dels més mal edu-
cats i dels que et miren descaradament els ulls. Valo-
ra la claredat i la sinceritat per damunt de tot. I en
aquest aspecte tant se val si s’és ben educat o no, ja que
els més mal educats de la història són aquelles persones
que han dit les veritats més grans.

Ara bé, per a la Gemma, una cosa és ser mal edu-
cada sense tenir en compte els altres i una altra, molt
diferent, és actuar sense coaccions i amb desinhibi-
ció i tenir els altres ben presents, respectant-los per
sobre de tot.

Acaba el llibre dirigint-se al seu fill, un regal del
qual se sent molt orgullosa, perquè sàpiga més a
fons qui és la seva mare i la pugui comprendre una
mica més. De fet, tots els que la coneixen ara sabem
millor com és la Gemma i perquè és una encanta-
dora mal educada.

per Pedro Jesús Fernández

Mal educada

NLes millors
perles

Una dona que ja és mare de quatre fills s’assabenta que
espera bessons per partida doble. És a dir, dues parelles de

bessons. És a dir, quatre fills més. L’estatunidenca Ashley Ness,
de 35 anys, és un cas únic entre setanta milions. 

Multes de 750 euros per fer pipí al mar o a la platja. És el
que ha establert la nova ordenança municipal de

Vigo, que no concreta com es comprovarà si algú ha
incomplert la norma. La incògnita ha desfermat les burles.

Ser narcotraficant i despistat no és una bona combinació. Hoha après a la força un narco d’Eivissa que es va oblidar la
ronyonera plena de droga a una discoteca i hi va tornar per
recuperar-la. Va acabar detingut per la Policia Nacional.

Un nen es fica una moneda pel nas i l’esternuda deu
anys després. Ha passat a Anglaterra, on Umair Qamar

assegura que es va ficar la moneda quan tenia quatre anys
i l’ha tingut allà dins durant una dècada. Ara l’enyorarà.

LA FOTONatàlia Segura/ACN
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Inseguretat a Tiana: “Entren a casa a robar 
i ni te n’assabentes, n’estem farts”1

2 Viure amb 700 euros

Montgat celebra la Festa Major de Sant Joan

Dalt Vila de Badalona, contra 
el caos de cotxes a la sortida d’escola

Pas endavant per assegurar
la biodiversitat del Besòs

El + llegit línianord.cat
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Aire fresc

Un entorn net genera cervells
creatius. Té molt bons efec-
tes sobre la nostra salut.  

“Badalona neta”. “La platja
neta”. “Estrena Badalona cada
dia”. L’Ajuntament incita els ba-
dalonins a ser nets. Hi ha interès
a mantenir neta la nostra ciutat.
Una altra cosa és que ho estigui. 

Mantenir neta Badalona és un
deure personal dels ciutadans.
Hem de ser cívics a casa nostra i
al carrer. No hauríem d’escopir
aquí i allà. No hauríem d’estar en-
tre escombraries al carrer i hau-
ríem d’exigir més contenidors, si
cal. Es diu que la netedat manté
la societat sana i feliç.

És sabut que mantenir la
ciutat neta és obligació ineludi-
ble de les autoritats locals. Els
membres del personal de l’A-
juntament fan el que poden per
mantenir neta Badalona. Però
només poden tenir èxit quan
ens associem amb ells. De fet,
tots en som responsables. Cada
badaloní hauria de compartir
aquest deure.

Amb aquesta finalitat, hem
de conscienciar sobre mantenir
net i polit l’entorn. L’educació
juga un paper important en
aquest sentit. Hem d’educar la

gent sobre els efectes secun-
daris nocius de les condicions
insalubres i malsanes i dels be-
neficis de la neteja.

Els alumnes poden jugar
un paper molt rellevant. Hau-
ríem de formar-los per a
aquesta missió. Aquests estu-
diants transferirien els conei-
xements a altres persones. A
més d’abocar diners per a la
neteja, cal formar la nostra
gent per mantenir-la arreu de
la ciutat. I així, es forma una
cadena de consciència. Els car-
tells i pancartes de colors que
fins ara edita i penja l’Ajunta-
ment ajudaran a visibilitzar
una civilització adequada.

No s’ha de permetre que
ningú embruti els nostres car-
rers, les places, la platja... Les
campanyes de la “Badalona
neta” a curt termini poden re-
sultar útils. Però una solució
permanent és la millor cura o
remei. Hem de continuar plan-
tant arbres al nostre entorn per

mantenir el medi ambient net,
fresc i lliure de contaminació.  

El sistema de drenatge ha
d’estar en ordre. No hi ha d’ha-
ver trencaments ni fuites a les lí-
nies de drenatge, les línies de ca-
nalons s’han de netejar regu-
larment. No hi hauria d’haver ai-
gua estancada perquè esdevé la
principal causa del creixement
de gèrmens que provoquen di-
verses malalties. L’entorn net i
endreçat és un reflex de la per-
sonalitat del ciutadà, i no és di-
fícil si hi posem voluntat.

He llegit que també és en
els ensenyaments de l’Islam
que la neteja i la cura personal
és part de la bondat.

L’educació i la conscien-
ciació correcta i pura és molt
important i només serà fructí-
fera i beneficiosa si cadascú
compleix les seves responsa-
bilitats. Fem un tomb per les
places i la platja al capvespre:
així ens conscienciarem que al-
guna cosa no va bé.
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Mantenir neta la nostra ciutat
per Estanis Alcover i Martí

A les xarxes

@324cat: La pujada de contagis de covid,
malgrat que la majoria són casos lleus, co-
incideix en un moment que hi ha menys
personal sanitari, per baixes i vacances.

@quiquepeinado: Muchos de los migran-
tes que trataban de saltar la valla de Melilla
venían de Sudán del Sur, huían de una gue-
rra y allí no hay corredores humanitarios.

#MassacreAMelilla

@rogertorrent: Una molt bona notícia per
a Catalunya [...] Vuit anys més de Mobile
World Congress ens consoliden com un
dels referents tecnològics a escala global.

#ElMobileEsQuedaAquí #SantTornem-hi?

Els semàfors

El Casal dels Infants de Badalona
estrena enguany la seva primera
Escola d’Estiu. Hi haurà sortides
lingüístiques per practicar 

el català, activitats lúdiques amb
els infants i les famílies i cursos
i formacions per millorar 
els coneixements digitals.

pàgina 8Casal dels Infants

L’anàlisi de la situació de la salut
a la ciutat que l’Ajuntament 
va presentar dimarts haurà de
servir per tenir una imatge més
real dels problemes sanitaris
de la població i, en un temps,
per consolidar un Consell 
de Salut municipal.

pàgina 11Aj. de Sant Adrià

La prova pilot de pacificació 
del trànsit que l’Ajuntament de
Tiana tirarà endavant a partir 
del juliol a diversos carrers 

del centre de la ciutat haurà de
servir per millorar la qualitat
ambiental, la seguretat viària i
augmentar l’ús de l’espai públic.

pàgina 12Aj. de Tiana
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L’Olímpic, testimoni del
rècord històric d’Ibai Llanos

ESPECTACLES4La segona edició
de laVelada del Año va trencar
tots els rècords de seguiment a
la plataforma Twitch, que re-
transmetia l’acte a través del
perfil d’Ibai Llanos, l’organit-
zador de tot plegat. Les xifres són
històriques, amb un pic d’au-
diència de 3,3 milions de dispo-
sitius connectats, un Pavelló
Olímpic ple a vessar amb els
13.000 seients ocupats, i mi-
lers de persones sense entrada
que es van quedar a les portes.
L’espectacle, una vetllada de
boxa amateur que comptava

amb la presència de la flor i
nata d’influencers i celebritats.
Els combats van ser el centre de
la nit, i van enfrontar noms re-
coneguts dins del món de l’strea-
ming com ara Mister Jägger
(que va resultar guanyador),
amb altres figures com el cantant
David Bustamante. La vetllada
va reunir actuacions musicals de
primer nivell en l’àmbit hispa-
noparlant com ara Duki, Nicki
Nicole i Bizarrap, el productor
més cèlebre de l’actualitat. En
acabat, Ibai Llanos va agrair a la
ciutat que acollís l’espectacle.

PATRIMONI4Les 6.011 persones
que han votat aquesta darrera
setmana entre les dues propos-
tes de reconstrucció del Pont del
Petroli han decidit que la plata-
forma final sigui rodona i no pas
rectangular. El model guanyador
ha rebut 3.552 vots i, la segona
opció, 1.868. A banda, s’han
comptabilitzat gairebé 600 vots
nuls: uns 200 per duplicació de
DNI i més de 400 de persones
no empadronades a la ciutat.

L’alcalde, Rubén Guijarro,
es mostra content per la parti-
cipació obtinguda en la consul-
ta: “És un dels símbols de la ciu-
tat i era una de les meves prio-
ritats com a alcalde, veure com
la gent ha participat de valent
ens satisfà molt”, ha declarat l’al-
calde a LíniaNord.

Amb la intenció de potenciar
la participació, l’Ajuntament va
instal·lar el dissabte passat una
carpa amb ordinadors per poder
votar al peu del Pont. Allà se’n
van recollir uns 300 vots.

El president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Ba-

dalona, Julio Molina, valora la
consulta feta com “un pas més
per millorar la participació ciu-
tadana”, i alhora proposa donar
més informació i més temps per
a les pròximes votacions que es
puguin fer. L’alcalde Guijarro es
mostra satisfet amb la votació:
"Mai cap procés participatiu
havia concentrat una partici-

pació tan alta en només una set-
mana a la nostra ciutat".

Per reconstruir l’estructu-
ra, malmesa des del gener de
2020, la Universitat Politècni-
ca de Catalunya va fer els estu-
dis tècnics, i va acabar selec-
cionant els dos models que
s’han posat a disposició de l’e-
lecció ciutadana. 

6.000 persones han votat entre les dues opcions a consulta. Foto: LíniaNord

El nou Pont del Petroli tindrà
una plataforma final rodona

El Pavelló Olímpic, ple a vessar. Foto: Twitter (@jcrua)

Can Casacuberta Oberta | Continuaran les protestes
La Plataforma Can Casacuberta Oberta va celebrar dilluns una assemblea oberta en què

es va decidir continuar les accions de protesta per aconseguir la reobertura de la
biblioteca central de la ciutat, que roman tancada des de fa dos anys i nou mesos.
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PlayBadalona té el deute més
gran de la hisenda catalana

MOROSOS4PlayBadalona, l’an-
tiga propietària del bingo Au-
gusta, és l’empresa que té el
deute més gran amb l’Agència
Tributària de Catalunya (ATC).
Així ho mostra la darrera llista de
persones deutores amb la hi-
senda pública catalana, publi-
cada per l’ATC el passat dilluns.

L’empresa va fer fallida l’any
2018 i ja acumula en total un
deute de 10 milions d’euros.

Pel que fa a la llista sencera
de deutors, està conformada per
una cinquantena de morosos,
que deuen més de 600.000 eu-
ros a la hisenda catalana. En to-
tal, el deute amb l’Agència Tri-
butària espanyola sobrepassa
els 88 milions d’euros.

Actualment, la sala de bingo
Augusta és propietat del Grup
Rodríguez Villar, que disposa de
cinc bingos més a Barcelona. 

Tot preparat per a la primera
Escola d’Estiu a la ciutat

JOVES VULNERABLES4El Casal
dels Infants de Badalona estre-
na enguany l’Escola d’Estiu. Se-
ran activitats, cursos, xerrades i
formacions laborals per a jo-
ves, adults i famílies del barri de
Llefià, i el seu voltant.

L’Escola d’Estiu tindrà lloc
entre el 4 i el 29 de juliol a la seu
del Casal d’Infants de la ciutat,
anomenada ‘La Betsaida’, i té
com a objectiu “obrir-se al bar-
ri i afavorir la participació co-
munitària, malmesa després de
la pandèmia”, assegura l’entitat.

La iniciativa no està només
adreçada als 1.200 infants, joves
i famílies dels barris de Llefià i
Sant Roc que participen dels

nou serveis educatius del Casal
dels Infants, sinó que qualsevol
veí hi pot assistir.

Les propostes contemplen
sortides lingüístiques per co-
nèixer la ciutat i practicar el ca-
talà, activitats de caire lúdic
amb els infants i les famílies, i
cursos i formacions per millorar
els coneixements digitals i la
preparació per preparar pro-
cessos de selecció laboral.

A banda, s’oferiran xerrades
amb altres entitats del territori
per tractar temes com ara els
drets de les dones, el dret a l’ha-
bitatge a la ciutat, la salut infantil
o com actuar davant d’una si-
tuació d’emergència al carrer.

ANIVERSARI4El mes de juny de
2012 s’inaugurava el nou Passeig
Marítim de la ciutat. Ho feia l’a-
leshores alcalde, Xavier Garcia
Albiol, acompanyat de la plana
major del PP, i va assegurar
que amb aquella inauguració,
l’Estat saldava “un deute histò-
ric amb Badalona”. El passat 16
de juny, tot just quan feia deu
anys de la inauguració, Albiol as-
segurava que el passeig “ha per-
mès als veïns que vivien d’es-
quena al mar, gaudir-lo ara cada
dia”. Per a l’actual alcalde, Ru-
bén Guijarro, la valoració d’a-
questa dècada de passeig “no pot
ser més positiva, està més que
assentat i forma part de la ciu-
tat de forma consolidada”, afir-
ma a LíniaNord.

Pel que fa als veïns, Julio
Molina, president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Ba-
dalona,  diu que la construcció del
passeig és un exemple que si
“tots anem plegats, i prioritzem
els consensos al partidisme, acon-
seguim el que ens proposem”, en
referència a la inversió de 9,5 mi-
lions d’euros per part del Minis-
teri de Medi Ambient que va fer
possible la remodelació.  

El Passeig va posar els barris
del front marítim de cara al mar,
però també ha revitalitzat de

manera notable el gruix comer-
cial de la zona. Per a Cinto Gu-
bern, el president de l’associació
de comerciants del barri del
centre, Badacentre, “el passeig ha
aconseguit millorar molt el tei-
xit comercial del front marítim,
juntament amb l’arribada de
nous veïns a la zona amb més
poder adquisitiu”. 

L’alcalde Guijarro ho té clar:
“A ningú no se li escapa que el
passeig ha potenciat la restau-
ració, l’oci, la promoció econò-
mica i inclús el turisme a la ciu-
tat”. Veïns, comerciants i go-

vern municipal coincideixen que
cal allargar el passeig, tant pel
sud com pel nord: “La perllon-
gació cap a Casagemes i Canya-
dó és un dels meus objectius
principals com a alcalde”, ha
dit Guijarro. L’Ajuntament pre-
veu iniciar les obres el mes d’a-
bril de l’any vinent. 

El president de l’Associació
de Veïns de Casagemes, Joan Pu-
jol, espera que la prolongació cap
al nord “sigui amable amb el via-
nant i no comporti més proble-
mes d’incivisme amb el trànsit de
patinets elèctrics i bicicletes”. 

El nou passeig marítim es va inaugurar el juny del 2012. Foto: Wikipedia

El Passeig Marítim fa deu anys 
i espera el seu perllongament
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“Sento ràbia i impotència”,
diu el jove agredit a la revetlla
HOMOFÒBIA4“Porto més de
10 punts al llavi i em passaré més
de dues setmanes sense poder
menjar res sòlid pel mal que em
fa mastegar”. Així acaba en Víc-
tor N. l’escrit que publicava fa
pocs dies a Instagram junta-
ment amb les fotografies dels
efectes de la pallissa que va re-
bre la matinada del passat di-
vendres. Tot va passar després
que la víctima s’adrecés a tres jo-

ves per demanar-los un ence-
nedor, durant la revetlla de Sant
Joan. Els presumptes agressors
li van propinar un cop de puny
que va fer caure el noi a terra, al
crit de “maricón de merda”. 

UNA ALTRA AGRESSIÓ 
El diumenge passat, una dona va
patir una agressió sexual a l’avin-
guda de Can Peixauet. La investi-
gació policial segueix oberta.

Restriccions a la Serralada de
Marina per prevenir incendis
INCENDIS4Amb la intenció d’e-
vitar possibles incendis a la Ser-
ralada de Marina, i amb el record
del foc que va cremar cinc hec-
tàrees el passat dissabte 18 de
juny, l’alcaldessa Núria Parlon ha
promulgat un ban municipal
amb mesures per evitar nous in-
cendis. Unes mesures que
“s’haurien de respectar tot l’any”
per les que el consistori demana
tota la col·laboració, “especial-
ment en el període de màxim risc

entre el juny i l’octubre”. Està
prohibit encendre fogueres i
llençar petards a menys de 500
metres de les zones forestals, i a
dins d’elles no s’hi pot fumar ni
llançar les burilles a terra. Tam-
poc es poden abocar residus
fora de les zones habilitades. 

L’Ajuntament fa tasques de
prevenció per la zona i ha des-
brossat recentment uns 60.000
metres quadrats, a càrrec dels
plans d’ocupació municipals.

CULTURA4El parc de Can Zam
acull aquest cap de setmana la
setena edició del festival Rock
Fest, cita imperdible pels segui-
dors del rock dur i el heavy me-
tal del país. El festival torna
després de dos anys de pandè-
mia amb un cartell en què des-
taquen les actuacions de Night-
wish, Alice Cooper, Crisixo la de
Kiss, que segons asseguren es
troben a la seva darrera gira. 

Per a la tinenta d’alcaldessa
de Cultura, Participació Ciuta-
dana, Solidaritat i Participació,
Petry Jiménez, el Rock Fest és un
festival “molt esperat entre la
ciutadania colomenca, i un gran
aparador de música i de civis-
me”. L’impacte econòmic que ge-
nera el Rock Fest a la ciutat és
notable, segons informen des
del consistori: “L’any 2017 es va
fer un estudi a través de Gra-
meimpuls i els resultats ens van
mostrar uns beneficis econò-
mics per a la ciutat que sobre-
passaven els 1,1 milions d’euros”. 

La presència de samarretes
negres durant aquest cap de set-

mana està assegurat a la ciutat.
“El Rock Fest crea llocs de feina
i omple els comerços i els res-
taurants de la ciutat”, assegura la
tinenta d’alcaldessa. 

Tanmateix, la Plataforma en
Defensa de la Serra de Marina i
Can Zam denuncia, en un co-
municat fet públic ahir dimecres,
que el festival “hipoteca el futur

d'un parc que és fonamental pel
futur verd del nostre entorn”. La
clau de la polèmica és la claria-
na de Can Zam que acull aquest
i altres esdeveniments musicals.
“La clariana és necessària, no no-
més es fa servir per al festival,
també per a la Festa Major i per
a la Fira d’Entitats”, diu la ti-
nenta d’alcaldessa Jiménez.

El Rock Fest arriba a la setena edició. Foto: ACN

El rock i el heavy conquereixen
Can Zam fins diumenge

Fira d’entitats | Obert el període d’inscripcions
La Fira d’entitats d’enguany tindrà lloc entre el divendres 2 i el dimarts 6 de setembre,
tot i que el període d’inscripcions ja està obert, i tancarà el 15 de juliol. Per inscriure’s
cal adreçar-se a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana i emplenar un formulari.
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El Casal de la Vila va acollir di-
marts la presentació de l’Anàlisi de
la situació de salut de Sant Adrià
de Besòs. Es tracta de la primera
fase d’un Pla de Salut integral, que
ha de servir per identificar els
problemes sanitaris de la població
del municipi i poder elaborar un
pla d’acció, amb les mesures ne-
cessàries per donar resposta a les
patologies més recurrents. 

Durant la presentació, l’al-
caldessa, Filo Cañete, va em-
marcar aquesta iniciativa en la
“preocupació del consistori pel
benestar emocional dels veïns i les
polítiques per a la felicitat”. Tota
la feina haurà de desembocar, en
el futur, “en la creació d’un con-
sell de salut de Sant Adrià”, va
anunciar Cañete.

Per elaborar aquesta anàlisi
de la situació de la salut del mu-

nicipi s’han dut a terme entre-
vistes mitjançant grups focals i
s’ha recopilat i analitzat les dades
públiques sobre les patologies
més freqüents recollides entre la
població que fa servir els CAP de
La Mina i del Doctor Barraquer.
D’entre els problemes més co-
muns, assenyalats pels entrevis-
tats, en destaquen la preocupació
per la salut mental de la població
i pels problemes derivats de la po-
bresa estructural. En aquest sen-
tit, les dades que es van aportar
a la presentació mostren que
d’entre els nens  de 0 a 14 anys
atesos l’any 2020 al CAP Dr.Bar-
raquer, un 1,9% van referir pro-
blemes d’ansietat o angoixa.  Pel
que fa a la població de la matei-
xa franja d’edat atesa al CAP La
Mina, un 3,6% de nens i un 2,6%
de nenes també van tenir pro-
blemes d’angoixa o ansietat. En-
tre els adults, aquests percentat-
ges augmenten: un 26,4% dels
adults atesos a l’Àrea Sanitària
Bàsica de la Mina mostraven

símptomes d’angoixa o ansietat,
tot i que la patologia més freqüent
són les relacionades amb les ma-
lalties de les dents o les genives,
amb un 32,8%. Al CAP Dr. Bar-
raquer, la patologia més freqüent
l’any 2020 va tenir a veure amb
les alteracions de lípids. La pre-
eminència dels problemes den-
tals, d’ansietat i de problemes

amb l’alimentació que mostren
les dades coincideixen amb l’ex-
periència personal del doctor
Juan Manuel Mendive, que fa 32
anys que treballa com a metge de
família al CAP de La Mina: “Exis-
teix un gran problema de salut
mental al nostre barri”, assegura
Mendive. A banda, el doctor as-
senyala que entre els joves del

barri hi ha cada cop més proble-
mes cardíacs. Tanmateix, Men-
dive assegura que el pitjor pro-
blema de salut que pateix La
Mina “és la pobresa, que impac-
ta directament a la població del
barri, condiciona estils de vida
perjudicials i fa que la nostra
població mori 10 anys abans de
mitjana que a Barcelona”.

Imatge del CAP La Mina, inaugurat l’any 2018. Foto: Catsalut 

Càries, angoixa i depressió
» L’Ajuntament presenta l’Anàlisi de la situació de salut a la ciutat, primera fase del Pla de Salut
» Als dos CAP analitzats són freqüents les patologies dentals, les mentals i les alimentàries

Passeig de la Rambleta | Es reprèn la remodelació
Ja han tornat les obres de remodelació del passeig de la Rambleta, que es van haver

d’aturar el novembre de 2019 per la presència de contaminants al sòl. El passat dilluns,
el grup de veïns ‘La Marea Verde’ criticava la tala dels arbres que quedaven a la zona.

Gerardo Santos
SANT ADRIÀ NORD
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SEGURETAT4L’Ajuntamenent
de Tiana celebrarà el pròxim 6 de
juliol la primera comissió de se-
guiment del Pla de Seguretat,
que es va aprovar el passat 16 de
juny. Entre les noves mesures
que s’estan treballant des de la
regidoria de Seguretat, que di-
rigeix l’alcalde, Isaac Salvatier-
ra, destaca la instal·lació de no-
ves càmeres de vigilància, in-
closes en el pressupost munici-
pal d’enguany, que es votarà al
ple ordinari del 5 de juliol.

El Pla de Seguretat, disseny-
at juntament amb la policia lo-
cal, inclou el reforç del pla es-
pecífic d’habitatge amb patru-
llatge en zones sensibles i la vi-
gilància discreta amb un agent i
un vehicle de paisà.

La policia local està prepa-
rant accions per informar sobre
temes de seguretat. D’una ban-
da, mitjançant una sèrie de xer-
rades a col·lectius vulnerables i
a les comunitats de veïns que ho
demanin i, d’altra banda, a tra-
vés d’una campanya de sensibi-
lització porta a porta.

PACIFICACIÓ DEL CENTRE
D’altra banda, a partir de demà
comença la prova pilot de la pa-
cificació del centre del municipi.
Durant els caps de setmana de
tot el mes de juliol, es tancaran
al trànsit  els carrers de Sant Ce-
brià, Lola Anglada i Centre. 

S’allarga, així, el període de
pacificació que fins ara era no-

més el matí dels dissabtes. La
restricció de trànsit serà des
dels divendres a les 20 hores fins
diumenge a les 18 hores. L’A-
juntament assegura que tots els
estudis demostren que la re-
ducció del trànsit dels vehicles de
motor millora la qualitat am-
biental, la seguretat viària i aug-
menta l’ús de l’espai públic.

El Pla de Seguretat inclou les noves càmeres. Foto: Arxiu

Tiana aprovarà la instal·lació
de noves càmeres de vigilància 

Tiana | Daniel Aixelà torna a l’Espai Cultural
Demà, dia 1 de juliol, s’inaugura l’exposició Maquia, esculls i erm, de Daniel Aixelà, 

a l’Espai Cultural de Junts per Tiana. Es podran visitar 11 obres d’aquest artista, vinculat
familiarment a Tiana des del temps dels seus avis, que es van fer una casa a la ciutat.

Contenidors intel·ligents 
per a una recollida selectiva

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat tirarà endavant un nou
sistema de recollida de brossa
amb contenidors intel·ligents a
partir del novembre. 

Els contenidors disposaran
d’un sistema d’obertura blo-
quejat, que només s’obrirà i per-
metrà llençar-hi les escombra-
ries amb una targeta lectora, o
amb una aplicació per a telèfon
mòbil, amb un codi únic per a
cada usuari. Per explicar a la ciu-
tadania el funcionament del ser-
vei, el pròxim dimarts 5 de juliol
a les 19 hores, s’ha convocat

una sessió informativa pública a
la Sala Pau Casals de l’Ajunta-
ment. Durant els següents me-
sos, el consistori publicarà una
desena de vídeos informatius
al respecte. Cada habitatge de la
ciutat disposarà d’una d’aques-
tes targetes, de manera que l’A-
juntament podrà recollir les da-
des de la freqüència amb què s’o-
bre cada contenidor. Així, si tota
la brossa d’un contenidor està
ben separada, es bonificarà els
usuaris d’aquell contenidor, im-
pulsant així la separació per
fraccions de les escombraries.

Sessió informativa que es va fer el mes de maig. Foto: Twitter (@Montgat)
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Esports Futbol | Pere Solé s’acomiada com a delegat del CE Seagull
“Comunico que finalitzo el meu cicle com a delegat del CE Seagull. Les últimes
dues temporades han estat molt dures pel coronavirus i necessito un merescut

descans”, ha anunciat Pere Solé, que abans havia treballat 14 anys al CF Badalona.

"Bad Bunny té cançons que en-
caixen amb tots els meus estats
d'ànim. N'hi ha una, Te deseo lo
mejor, que sempre em regala
pausa i pau interior. Un pa-
rèntesi", confessa Marta Moli-
na (Badalona, 1997). La juga-
dora del sènior i entrenadora
del cadet femení de nivell B del
Círcol sembla una persona eter-
nament inquieta i moguda en
tots els sentits. D'aquelles que
contagien energia, autocrítica i
autoconfiança, i que sempre
estan disposades a ajudar.

Es nota que està enamora-
da del bàsquet. Un amor que
sempre ha viscut defensant la
samarreta d'entitats de la seva
ciutat (Col·legi Maristes Cham-
pagnat, BBC, Círcol, CB Sant
Josep i AE Minguella). Cap se
l’estima més que el Círcol, on,
com es va anunciar aquest di-
marts, continuarà la pròxima
temporada. Serà el seu sisè en
la seva segona etapa. La dese-
na temporada en total al club
que li ha canviat la vida. "Amb
14 anys, quan em vaig apuntar
a l'esplai Xirusplai, que és una
secció de l'entitat, vaig desco-
brir que volia ser monitora. I
quan vaig complir aquest som-
ni, també aquí, vaig saber que
havia de ser mestra", recorda,
entusiasta.

Molina és professora d'an-
glès a Primària a l'Escola Betú-
lia i tant ella com l'altre pro-
fessor de l'assignatura, Ramon
Domeng, també entrenador al

Círcol, tenen clar que el millor
aprenentatge és el vivencial i
que l'alumnat ha de participar
molt a les classes. Fan servir
una metodologia que han ba-
tejat com a racons. "A cada
racó es treballa una habilitat en
anglès: el teatre, on potser han
d'acabar d'escriure un diàleg i
al final de la classe l'han d'in-
terpretar; els jocs, amb pro-
postes amb vocabulari i es-
tructures...", detalla.

Encara se li posa la pell de
gallina quan recorda l'èxit de la
xerrada de gènere i educació
que va fer a les famílies d'a-
lumnes fa uns dies. La badalo-
nina no va poder passar de la

tercera diapositiva perquè els
pares i les mares no paraven
d'acumular dubtes i inquie-
tuds. "Tothom s'hauria de for-
mar en aquest àmbit i Gènere i
Sexualitat hauria de ser una
assignatura obligatòria a l'es-
cola", reivindica. 

No sempre es té clar quina
diferència hi ha entre sexe i gè-
nere. Molina ho explica d'una
manera molt gràfica: "El sexe
són les característiques biolò-
giques d'una persona i que es-
tan definides pel seu òrgan se-
xual. Mentre que el gènere és
una construcció social d'allò
que es considera masculinitat
o feminitat".

Té molt clar que estem vi-
vint en "un miratge d'igualtat"
i que cal un suport real i no pas
des de la distància: "Les publi-
cacions a les xarxes socials el 8-
M o a favor de l'esport femení
sense invertir-hi són insufi-
cients. Tampoc n'hi ha prou
amb posar partits a la tele de
bàsquet femení. Fa anys paga-
va per jugar al sènior quan els
nois no ho feien, i això continua
passant a molts clubs". Molina
també creu que hi ha una man-
ca de compromís. Ho pateix al
bàsquet. Ha dirigit jugadores
excel·lents i molt puntuals que

no es queixaven mai, i altres
que remugaven perquè potser
no volien doblar amb un altre
equip de l'entitat.

"Al final formes part d'un
club i també has d'ajudar als al-
tres equips, no només al teu. És
el que penso. No m'entra al
cap, per exemple, que algú pu-
gui deixar el grup a mitja tem-
porada perquè s'ha cansat. Pot-
ser perquè a mi a casa m'han
ensenyat que als entrenaments
no es falla mai", defensa l'en-
trevistada, que odia les excuses:
"Com saps que tindràs un
examen amb antelació, pots

organitzar-te millor. Has d'as-
sumir que formes part d'un
equip i que les teves accions
afectaran la resta". 

Ella té clar que ajudarà en
tot el que calgui al Círcol. Per
això entrena en els campus i ha
estat voluntària en algun 3x3.
Aquesta temporada ha fet de 

taula en partits de premini i
mini, i ho ha passat malament
sentint i veient algunes de les
reaccions de les famílies dels
jugadors i jugadores: "Si el
pare i la mare es queixen, l'es-
portista també ho farà. El res-
pecte i els valors no són només
innegociables a la pista, també
a la grada. La funció del públic
és animar".

"Mai havia vist La Plana
tan plena com aquest curs amb
el sènior masculí, que ha fet una
temporada històrica. Nosal-
tres, però, no hem tingut mas-
sa públic... Convidava les meves
amistats i no hi fallaven mai",
exposa Molina. Sí que hi va
haver "una notable" assistència
als últims dos partits, decisius
per evitar un descens a Terce-
ra Catalana que l'equip no va
poder esquivar. "Em dol haver
baixat, però ja és passat. El
bàsquet és constància i treba-
llar, treballar i treballar, i aquest
és l'únic camí per recuperar la
categoria", conclou.

Toni Delgado
BADALONA

MartaMolina és compromís
» Viurà la seva desena temporada al Círcol, on és jugadora i entrenadora i ha estat monitora de l’esplai 
» “A mi a casa m’han ensenyat que als entrenaments no es falla mai”, diu Molina, professora d’anglès

Marta Molina, jugadora i entrenadora del Círcol. Foto: Isabel Marcos

“Gènere i Sexualitat
hauria de ser una
assignatura obligatòria
a l'escola”, assegura

“Si el pare i la mare 
es queixen, l'esportista
també ho farà”,
adverteix Marta Molina
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Sis persones són convidades a participar
en un mostreig demogràfic. Es busca mi-
llorar la gestió política en el cas de l’ar-
ribada de futures crisis. Aquestes per-
sones han estat reunides en una sala, els
han assignat una xifra i els han donat una
capseta amb únicament dos polsadors:
un de verd i un de vermell. 
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Immunitat
Jordi Casanovas

El menorquí Cris Juanico, conegut per ser
un dels membres i compositors de Ja
t’ho diré, ha publicat un EP sota el títol
M’enroca (RGB Suports). Aquest nou
treball aplega quatre cançons: El teu
encant, La vida no és gens fàcil, Quan és
de nit i Dies d’hivern. El fil conductor de
l’àlbum és l’illa on va néixer i créixer l’ar-
tista, el lloc que tant l’ha marcat.

Música

A Barcelona, la Carlota busca desespera-
dament el seu fill Marc, que ha fugit de
casa sense deixar rastre. A Sinjar, una re-
gió entre l’Iraq i Síria, l’Hadia és obligada
a viure com a esclava amb els seus tres fills.
En canvi, l’Arjin aconsegueix escapar i s’a-
caba unint a les milícies kurdes. Fins on es-
taran disposades a arribar aquestes tres
dones pels seus éssers estimats?

Pelis i sèries

Sinjar
Anna Bofarull

M’enroca
Cris Juanico

Cinema a la platja
El cicle Cinema Lliure a la Platja va néixer a la platja de

Sant Sebastià de Barcelona i el seu èxit ha fet que, al llarg
dels anys, s’hagi estès a altres punts del litoral català i fins
i tot a Mallorca. Aquest any se celebra l’onzena edició des
del 29 de juny fins a l’11 d’agost. Les pel·lícules programa-
des són Sis dies corrents, La vida era eso, Damas de hierro,
Les vides de Marona i Sin señas particulares. A més, l’últim
dia, l’11 d’agost, a Barcelona el públic podrà triar quina
pel·lícula vol que es projecti per cloure l’edició. Abans de
cada pel·lícula també es projectarà un curtmetratge.

David i José Manuel Muñoz (Cornellà de Llo-
bregat, 1976 i 1978) són, probablement, uns
dels germans més estimats de Catalunya. Des
que van crear Estopa l’any 1999 no han deixat
de conrear èxits i de guanyar seguidors arreu
d’Espanya i fins i tot a l’Amèrica Llatina. Tenen
deu àlbums d’estudi publicats i, en els últims
anys, han celebrat la gira Fuego amb motiu del
seu vintè aniversari com a grup. El seu estil,

que barreja rumba i pop, no passa de moda i,
fora dels escenaris, el seu carisma i humilitat
han conquistat tothom. Ara, la Generalitat de
Catalunya els ha volgut reconèixer amb la Creu
de Sant Jordi 2022, que se’ls entregarà l’11 de
juliol al Teatre Monumental de Mataró. També
rebran aquest reconeixement l’actriu Carme

Elias, el pallasso Tortell Poltrona, la jugadora de
bàsquet Laia Palau i la companyia Elèctrica

Dharma, entre altres.

E S T O P A

A LES XARXES...

Els seus vint anys dalt dels escenaris
Els germans Muñoz són un dels grups més estimats

Famosos

Rebre la Creu de Sant Jordi
La Generalitat els entregarà aquest reconeixement el dia 11

Està clar: s’ho mereixen
Els usuaris celebren que la banda sigui reconeguda

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El poeta i professor universitari Diogo
Santiago retorna a Beira, la seva ciutat
d’infància, per rebre un homenatge
mentre s’anuncia l’arribada d’un cicló
tropical demolidor. Allà coneix la Liana,
una dona misteriosa que resulta ser la
neta de l’inspector de la policia secreta
que va detenir el pare d’en Diogo fa més
de quaranta anys.

Llibres

El cartògraf d’absències
Mia Couto

| Escape Academy
Un videojoc per convertir-se en un autèntic crack dels escapes rooms,
on resoldre misteris i enigmes. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S.  
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PENSA

El professor Enric Soler demana no ser ingenu 
i desconfiar dels grans reclams com el “Dia sense IVA”

COMPARA

DESCONFIA

SUPERMERCAT

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

i ECONOMIA

El juliol és època de rebaixes i això, que a priori sembla una
bona notícia, ens pot jugar una mala passada. Segons un
estudi de l’empresa Veepee, el 61% dels espanyols es gas-

tarà entre 100 i 300 euros en aquestes rebaixes. Si intueixes que
tu també seràs d’aquests i et vols assegurar que realment com-
pres coses que necessites, llegeix el que diu Enric Soler, profes-
sor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. 
Soler alerta de l’anomenat biaix d’ancoratge, “una distorsió cog-

nitiva segons la qual tendim a prendre decisions tenint en compte
les primeres informacions de què disposem”. També adverteix que
les emocions hi juguen un paper molt important: la il·lusió de creu-
re que has trobat una ganga et farà difícil ser racional.
Davant d’això, un truc pot ser pensar, abans que comencin les

rebaixes, quins productes necessites i dels quals voldràs aprofitar
les baixades de preu. Si cal, fes-te’n una llista. A més, Soler reco-
mana no ser “ingenu” i desconfiar de grans reclams com el “Dia
sense IVA”. També aconsella comparar, és a dir, buscar a Google el
producte que vols comprar per veure a quin preu s’està venent.
Per últim, recorda que al supermercat és bo mirar el preu per pes.

Ser racional durant les rebaixes

Abans que comencin les rebaixes, pensa quins productes 
necessites i vols comprar aprofitant les reduccions de preus

Les claus

Soler també aconsella buscar a Google el producte 
en qüestió per veure a quin preu el venen a altres llocs

En el cas de les ofertes de supermercat, recorda que 
cal mirar el preu per pes en comptes del preu total
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