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La Setmana Europea de la Mo-
bilitat s’ha celebrat del 16 al 22
de setembre amb el lema Millors
connexions. Aquesta setmana,
tanmateix, va començar amb
un caos de mobilitat, provocat
per un efecte dòmino en què el
que va fallar van ser, precisa-
ment, les connexions. 

Dilluns a les 9 del matí, i du-
rant més de dues hores, el tram
de l’L2 de metro que va des
d’Artigues-Sant Adrià fins a Ba-
dalona-Pompeu Fabra va quedar
tancat. Com que aquest dilluns
l’R-1 de Rodalies no donava ser-
vei més enllà de Badalona en
sentit sud, el caos de mobilitat va
ser encara més greu.

Aquest fet puntual, causat
per un atropellament, serveix,
així i tot, com a exemple para-
digmàtic per explicar com fun-
ciona la xarxa de transports al
Barcelonès Nord.

Durant la Setmana de la Mo-
bilitat, les administracions pú-
bliques han fet seves les reivin-
dicacions, apostant per una ma-
nera de transportar-nos més se-
gura i sostenible per al medi
ambient, a través de conferèn-
cies, exposicions i fires diverses. 

FIRES I CONFERÈNCIES
Destaquen, per exemple, la Fira
de la Mobilitat de Santa Coloma,
celebrada diumenge al Parc
d’Europa. “La Setmana de la
Mobilitat és l'oportunitat per-
fecta per (...) fer balanç dels rep-
tes actuals del transport i avan-
çar cap a una mobilitat inter-

connectada”, assegurava el con-
sistori colomenc en un comuni-
cat. La setmana passada, les fe-
deracions d’associacions veïnals
de Badalona, Santa Coloma,
Baix Besòs i Catalunya van eme-
tre una queixa conjunta pel dar-
rer retard per part de la Gene-
ralitat per tirar endavant la per-
llongació de l’L-1 del metro, que
hauria d’unir el barri del Fondo
a Santa Coloma amb l’hospital de
Can Ruti, a Badalona.

A Badalona, l’Ajuntament va
dur a terme quatre conferències
sobre mobilitat. “Ens afegim a la
Setmana Europea de la Mobili-
tat per afavorir la creació d’un es-
pai on poder conscienciar-nos,
debatre i abordar els reptes exis-
tents al voltant del nostre model
de mobilitat, tenint present la
importància de la sostenibili-
tat, la seguretat i el respecte pel

medi ambient”, va declarar la re-
gidora badalonina de Mobilitat,
Anna Maria Lara.

Més enllà, però, de les bones
predisposicions i els compro-
misos de futur, la mobilitat a la
zona del Barcelonès Nord con-
tinua transitant per un camí ple
d’endarreriments, obstacles i ci-
catrius urbanes; la més impor-
tant de totes, l’autopista C-31,
que parteix Badalona en dos.

PEDALADA REIVINDICATIVA
La C-31 es va inaugurar l’any
1969. Aleshores, servia perquè els
barcelonins es desplacessin amb
facilitat cap a les seves segones re-
sidències al Maresme o a la Cos-
ta Brava. Amb el temps, va pas-
sar a ser la via principal per als
vehicles de motor que sortien de
la capital, cap al nord, fins a ar-
ribar al punt de suportar actual-

ment el pas de 70.000 vehicles al
dia. Un trànsit que provoca greus
problemes de contaminació am-
biental i acústica.

‘Transformem la C-31 ja!’ és
l’entitat que va organitzar la pe-
dalada reivindicativa a l’auto-
pista de diumenge passat. La
proposta va resultar un èxit d’as-
sistència, amb més de 200 per-
sones que van tallar aquesta via
durant unes hores per reivindi-
car la transformació de la C-31 en
un gran eix verd, amb equipa-
ments per a la ciutat. 

A l’arribada de la pedalada, al
parc de Can Bada, els organit-
zadors van llegir un manifest en
què exigien “eliminar aquesta
barrera que bloqueja la connec-
tivitat de gairebé 40 carrers de la
ciutat i que aïlla físicament i
psicològicament la Badalona de
dalt de la de baix”.

La C-31 tancada al trànsit de vehicles de motor durant la pedalada reivindicativa, dins dels actes de la Setmana de la Mobilitat. Foto: Twitter (@TransformemC31)

Mobilitat desconnectada
» Acaba una Setmana Europea de la Mobilitat marcada pel caos al metro i Rodalies del dilluns
» ‘Transformem la C-31’ demana convertir l’autopista en un eix verd que trenqui “la barrera” actual

Gerardo Santos
BARCELONÈS NORD
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Ho ha tornat a fer. El diputat del PP al Congrés Alberto
Casero, que va votar per error a favor de la reforma laboral

i en va permetre l’aprovació, ha comès un nou error: ha votat a
favor d’investigar el govern de Rajoy per l’operació Catalunya.

Les marques de luxe acostumen a tenir un públic fidel,però de tant en tant han de reinventar-se per
sobreviure. L’última pensada de Louis Vuitton ha sigut
vendre una bossa per recollir caques de gos. Val 900 euros.

Per evitar que els seguidors del Celtic de Glasgow xiulessin
durant el minut de silenci dedicat a Isabel II, les autoritats el

van convertir en un minut d’aplaudiments... i els fans van
passar un minut cantant: “Si odies la família reial, pica de mans”. 

La pel·lícula La platjava fer famosa la badia de Maya, ales tailandeses illes Phi Phi, on encara avui es pateixen
les conseqüències de la massificació. Ara, 20th Century Fox
haurà d’indemnitzar Tailàndia amb 270.000 euros.
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La crisi financera, social i econòmica de 2008
va tenir un efecte devastador del qual, avui
dia, encara no ens n’hem recuperat. A títol
d’exemple, l’any 2013 Badalona va assolir el

seu màxim històric d’atur amb unes 24.000 persones
aturades. Hem trigat prop d’una dècada a baixar la bar-
rera de les 13.000 persones. Una dada que es troba
molt lluny de l’atur de fa 15 anys, que oscil·lava en-
torn de les 5.000 persones.

En paral·lel, a conseqüència de la fi de la bombo-
lla immobiliària i l’alentiment de l’economia, un
gran nombre d’habitatges buits van acabar en mans
de bancs i, posteriorment, de fons d’inversió o grans
tenidors. Badalona té prop de 9.000 pisos buits, es-
devenint la cinquena ciutat del país amb més habi-
tatges sense ús.

Davant d’aquesta situació, les institucions no
han donat la resposta necessària. L’any 2018, l’Ins-
titut Cerdà publicava un estudi on estimava que
230.000 famílies a Catalunya necessiten potencial-
ment accedir a un habitatge social. Una dada que con-
trasta amb els 37.800 habitatges socials disponibles
a març de 2022 a Catalunya (segons l’Agència de l’Ha-
bitatge). Una problemàtica a Badalona, a Catalunya
i arreu de l’Estat per una falta de model d’accés a l’ha-
bitatge que altres països, com Dinamarca, sí que han
desenvolupat durant dècades.

Per tant, si es redueixen els ingressos de les famílies
per falta de feina, si pugen els preus dels habitatges
(venda o lloguer) per la falta d’oferta i si les admi-
nistracions no poden garantir l’accés a l’habitatge so-
cial, tenim els elements necessaris perquè es produ-
eixi l’ocupació, perquè entenc que tots convindrem que
cap família ha de dormir al carrer.

Certa dreta i l’extrema dreta hi han respost cri-
minalitzant la pobresa i amb propostes populistes que
no resolen l’origen del problema, que és econòmic i

social, no criminal. Si hi sumem els mitjans de co-
municació afins que han difós fake news, tenim els
ingredients necessaris per a una creixent preocupa-
ció –comprensible– entre molt del nostre veïnat. Però
la realitat és tossuda i, malgrat l’actitud d’en Xavier
García Albiol enfront de l’ocupació, Badalona va ex-
perimentar un creixement de les ocupacions durant
el govern del Partit Popular. Per moltes solucions mà-
giques i xèrifs que apareguin, no podem oblidar que
no es pot actuar sense la denúncia del propietari. Els
mateixos que enarboren la bandera antiocupació a Ba-
dalona són els qui, amb la seva majoria absoluta a Ma-
drid, van reduir les penes per l’ocupació.

Això no allibera l’esquerra de fer autocrítica. La ma-
jor part de les ocupacions no són conflictives, les da-
des ho demostren. Passen desapercebudes, sobretot
per interès de les mateixes famílies. 

Per contra, les ocupacions conflictives són mino-
ritàries. Però precisament generen un impacte negatiu
a l’entorn i cap als veïns que les pateixen. Sovint van
associades a sorolls, incivisme, deteriorament urbà o
activitats econòmiques il·lícites. En aquests casos no
podem tenir complexos a l’hora d’actuar. Cal dispo-
sar d’eines per respondre de forma contundent a ocu-
pacions com la de la nau del carrer de la Tècnica a
Montigalà, on es feien festes il·legals, o la màfia del
bloc de pisos del carrer Anna Tugas. No ser capaços
de donar una resposta quan els veïns pateixen
aquests problemes acaba fent que escoltin aquells que

ofereixen solucions simplistes i dona ales a grups vio-
lents que ofereixen als propietaris l’alliberament de
l’ocupació amb mètodes totalment il·legals.

La gestió del fenomen de l’ocupació és comple-
xa i cal una feina transversal entre actors molt di-
versos: les administracions –siguin locals, nacional
o estatal–, els Parlaments, els cossos de seguretat,
la societat civil –a través de les associacions de ve-
ïns, les plataformes en defensa de l’habitatge i les en-
titats del tercer sector–, la justícia, els propietaris
–públics, particulars, bancs i grans tenidors– i les
empreses de subministraments bàsics com l’elec-
tricitat, l’aigua i el gas.

Els cossos de seguretat hi han de tenir un paper.
Però no comparteixo fer de la policia la punta de llan-
ça per resoldre el fenomen de l’ocupació. Fer servir la
repressió per resoldre l’ocupació pot funcionar en un
moment determinat per guanyar vots, però no resol
la problemàtica i té un cost elevat. Ens hipoteca cri-
minalitzant la pobresa i trencant la cohesió social.

Cal que treballem polítiques en favor de l’habitatge:
incentivant/penalitzant els grans tenidors perquè alli-
berin el parc d’habitatges buits, legislant per incidir
en el preu del lloguer (sense un Tribunal Constitu-
cional que ho bloquegi), incidint sobre els infrahabi-
tatges, etc. I, al mateix temps, treballant per fer créi-
xer el parc d’habitatge públic per fer front a les ne-
cessitats de la nostra ciutadania.

Però per a mi encara hi ha un element més relle-
vant. Hem de transformar el nostre teixit econòmic.
Impulsar sectors estratègics. Formar i especialitzar la
nostra ciutadania amb el foment de la formació pro-
fessional. Hem de contribuir a crear llocs de feina de
qualitat, llocs de feina amb sous dignes perquè les nos-
tres famílies puguin pagar una hipoteca o un lloguer
i cobrir la resta de les necessitats. En definitiva, viu-
re en lloc de sobreviure. Hem de generar oportunitats.

No comparteixo fer de la policia 
la punta de llança per resoldre 

el fenomen de l’ocupació

per Alex Montornès (ERC Badalona)

La resposta a les ocupacions



5 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 22 de setembre del 2022



| 6

línianord.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com22 de setembre del 2022

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

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

Mor un home en un tiroteig 
a Sant Adrià del Besòs1

2
Badalona queda incomunicada de la xarxa
de transport públic durant dues hores

Més d’una dècada

Oriol Lladó deixa de ser el vicesecretari 
general de comunicació i estratègia d’ERC

Comencen quatre dies 
de Festa Major a Tiana

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@taniasarrias: O bé s’elimina la masca-
reta als transports públics o es controla
que la gent se la posi. Això d’ara no té cap
sentit.

@marcarza: Després de 25 anys de soroll,
manipulació, milions, jutges i demagògia,
l’espanyolisme es manifesta contra la im-
mersió i no arriba a 3.000 persones.

#EscolaEnCatalà

@EstibadoraR: Usuaris de Rodalies, pen-
seu que el que ha passat fins ara ha estat
un assaig d’Adif per poder suportar les
obres de la Sagrera.

#CaosARodalies #MascaretaFinsQuan?

Els semàfors

La Fundació BDN Capaç celebra
25 anys ajudant les persones
amb discapacitat intel·lectual i
del desenvolupament. L’entitat
va fer fa pocs dies una festa 
per celebrar-ho, però encara
queden més actes de

commemoració de l’aniversari.  
pàgina 8BDN Capaç

Molts veïns i botiguers de Santa
Coloma pateixen talls de llum
des que el passat 21 d’agost una
tempesta va deixar malmesa la
xarxa elèctrica que subministra
energia a la ciutat. Ara, veïns 
i Ajuntament demanen
explicacions a Endesa.

pàgina 12Endesa

El serial de les Tres Xemeneies
continua generant episodis. 
Fa dues setmanes es va dir que
els pisos de protecció oficial que
s’hi han de fer serien més petits
del previst i aquesta setmana la
Generalitat ha fet marxa enrere 
i torna a la proposta anterior.

pàgina 14Generalitat

Aire fresc

El president del FC Barce-
lona, amb l’ajuda inesti-
mable dels mitjans, ha

posat de moda la paraula pa-
lanquesper superar l’enorme cri-
si econòmica del club culer. Les
activa i sembla que funcionen.

Potser l’Ajuntament de Ba-
dalona també ha de crear un pla
en el qual, activant determinades
palanques, es millori la gestió en-
ergètica i no es continuïn dispa-
rant les despeses.

Diu la Viquipèdia que les ciu-
tats ocupen només el 2% de la su-
perfície del planeta, consumeixen
el 75% de l’energia produïda i són
la font del 80% de les
emissions de CO2. En
aquest context, no hi ha
dubte que les conurba-
cions com la badalonina
han d’orientar les seves
polítiques de desenvo-
lupament de manera
que es minimitzi la seva depen-
dència energètica. A Catalunya,
ja són desenes les ciutats que han
iniciat aquesta revolució, cadas-
cuna a la seva manera.

La primera palanca que ha
d’activar l’Ajuntament és sensi-
bilitzar la seva població sobre la
gestió de l’energia mitjançant
xarxes intel·ligents. L’èxit d’a-
questa primera acció s’ha de
sustentar en la participació ciu-
tadana per optimitzar la gestió
energètica. Moltes ciutats eu-
ropees ho estan fent gràcies als
comptadors intel·ligents d’elec-
tricitat, gas i aigua. D’aquesta
manera, el municipi ha de posar
en marxa un sistema comú de
gestió de dades del seu consum
energètic, districte a districte.

Una segona palanca, que té
el suport de la UE, se centra en
el desplegament d’eines per
equilibrar la producció d’e-
nergia (fotovoltaica, eòlica, co-
generació), per oferir serveis
als ciutadans per limitar els
costos de subministrament.

Tercera acció o palanca: el
desenvolupament del trans-
port alternatiu. Cal avançar
en l’ecomobilitat i fomentar l’ús
del transport públic i la bici-
cleta. Hi ha molt de camí per
recórrer encara.

Darrera palanca. Compli-
cada i lenta, però segura. Uti-

litzar l’energia per desenvolu-
par-se econòmicament. És
també una de les recomana-
cions de la UE i ja s’aplica a
moltes ciutats europees, com és
el cas de Niça, a la Costa Blava.
Gràcies a un company perio-
dista que hi ha passat unes
petites vacances, llegeixo al
setmanari Le petit Niçois que
aquesta metròpoli ha fet de la
ciutat sostenible i connectada
una palanca econòmica, asso-
ciant-se amb grans empreses.

El programa Nice Grid,

orientat a establir una xarxa in-
tel·ligent per satisfer millor
les necessitats energètiques
de la seva població, és aplaudit
arreu. El Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
està provant en una zona in-
dustrial d’un dels municipis de
l’àrea metropolitana de Niça
un nou sistema d’emmagatze-
matge d’energia per abastir
els barris amb energia foto-
voltaica. El programa ha re-
querit una inversió de 30 mi-
lions d’euros. Però, a més d’a-
quest programa, la palanca
activada per Niça també ha po-

sat en marxa el primer
servei de vehicles elèc-
trics per compartir
cotxes a gran escala.
En determinats eco-
districtes, com el de
Cap Azur, s’ha im-
plantat un sistema de

“desviació de xarxa” per recu-
perar les aigües residuals per
produir energia. 

Si a les mesures que podria
aplicar l’Ajuntament de Ba-
dalona, amb Rubén Guijarro al
capdavant, per estalviar ener-
gia hi suméssim que cadascun
dels badalonins reduís signifi-
cativament el seu consum, po-
dríem produir menys i, per
tant, reduir la contaminació
global i lluitar contra l’escal-
fament climàtic i la contami-
nació de l’aire.

Com el Barça, Badalona també ha
d’activar determinades palanques
per millorar la gestió energètica

Per una millor gestió energètica
per Estanis Alcover i Martí
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Cadena humana contra 
les violències masclistes

IGUALTAT4La Federació de Do-
nes de Badalona organitza demà
divendres una cadena humana
contra l’explotació sexual i el
tràfic de persones. 

Començarà a les sis de la
tarda, a la plaça Roca i Pi, i ani-
rà fins a la plaça de la Vila, on es
llegirà un manifest i s’hi durà a
terme una performance. La con-
signa que envia la federació és la
de portar una samarreta blanca.

GUIA CONTRA EL MASCLISME
En aquesta línia, el passat dia 14
la Federació de Dones de Bada-

lona va presentar la seva primera
guia de recursos contra la vio-
lència masclista, al Centre Cívic
La Salut. A partir de la publica-
ció de la guia, s’impartiran tallers
sobre prevenció de violències
masclistes als joves estudiants de
la ciutat al llarg del curs.

S’hi podran apuntar homes i
dones joves que vulguin infor-
mar-se sobre com contribuir a
fer de Badalona una ciutat lliu-
re de violències masclistes. Es
duran a terme els dimecres 28 de
setembre, 26 d’octubre i 30 de
novembre, al CC La Salut.

TERCER SECTOR4La Fundació
Badalona Capaç està d’enhora-
bona. Enguany arriba als 25
anys lluitant per la integració la-
boral de persones amb discapa-
citat intel·lectual. I ho celebra
amb una sèrie d’actes, un dels
quals, la Festa de la Fundació,
que es va dur a terme el dissab-
te 18 al Centre Cívic La Salut.
“L’amenaça de pluja ens va ob-
ligar a passar la festa l’endemà
del dia que estava previst”, diu la
presidenta de BDNCapaç, l’e-
xalcaldessa Maite Arqué.

Malgrat els problemes de
l’ajornament, Arqué es mostra
satisfeta de l’èxit de la jornada,
que va aplegar més de 500 per-
sones: “Va venir molta gent,
tothom estava ben content per-
què hi havia ganes de trobar-nos,
són molts anys treballant junts”,
assegura Arqué.

A l’acte van acudir també
representants de totes les forces
polítiques del consistori, així
com l’alcalde Rubén Guijarro,
que va remarcar la importància
que té per a la ciutat la tasca de

la fundació pel que fa a la inclu-
sió laboral i social de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual
i del desenvolupament.

El pròxim acte de celebració
de la fundació serà el 24 de no-
vembre, amb una jornada per a
professionals i famílies: “Duem
a terme un model d’atenció més
personalitzat, en què atenem la

voluntat i les ganes de cada per-
sona, i paral·lelament treballem
amb la comunitat i les empre-
ses”, recalca la presidenta Arqué.

És una manera de fer com-
plexa i costosa, però que aporta
resultats més gratificants per a
les persones i les famílies. “Da-
vant la manca de recursos, in-
ventiva i innovació”, diu Arqué.

La presidenta de BDNCapaç, Maite Arqué. Foto: BDNCapaç

Un quart de segle ajudant 
les persones amb discapacitat

Seu de la Federació de Dones de Badalona. Foto: Ajutament

Ajudes econòmiques |Marxants dels Encants
L’Ajuntament destina 450.000 euros per als venedors dels Mercats de

Venda no Sedentària afectats per les restriccions ocasionades per la Covid-
19. Es poden demanar fins al dia 13 d’octubre de manera telemàtica.



9 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 22 de setembre del 2022



| 10

línianord.cat Badalona22 de setembre del 2022

Denuncien l’Ajuntament per
inacció per Can Casacuberta
EQUIPAMENTS4Creix el ma-
lestar pels més de 1.000 dies
amb la Biblioteca Can Casacu-
berta tancada. Guanyem va re-
gistrar ahir un requeriment pre-
vi a la interposició d’un recurs
contenciós administratiu per in-
activitat a l’Ajuntament, per de-
nunciar per inacció administra-
tiva el govern municipal: “Es
desprèn una manca de voluntat
del consistori de prioritzar es-
forços en l’obertura de la bi-
blioteca”, explica el partit en un
comunicat.

L’exalcaldessa Dolors Saba-
ter, diputada i presidenta de la
Comissió de Cultura del Parla-
ment, ha anunciat que Guanyem
Catalunya està treballant en ac-
cions parlamentàries que ar-
renquin els compromisos del
Govern: “La Generalitat hauria

de garantir que cap equipament
públic resta tancat durant tant de
temps”, ha manifestat Sabater.

Aquesta acció es produeix
una setmana després que l’A-
juntament anunciés que el Cen-
tre Cultural El Carme adaptarà
la Sala Josep Uclés per oferir, de
forma temporal, alguns dels ser-
veis de la biblioteca. 

L’Ajuntament ha explicat
que el préstec funcionarà a pe-
tició dels usuaris i que se’ls ofe-
riran els documents l’endemà
d’haver-los sol·licitat. 

El mateix dia en què el con-
sistori va anunciar l’espai alter-
natiu, el dijous dia 15, la plata-
forma Can Casacuberta Oberta
va mobilitzar més de 200 per-
sones pels carrers de la ciutat per
reclamar la reobertura de l’e-
quipament municipal.

CULTURA4Arrenca la tempo-
rada teatral a Badalona amb l’i-
nici de la programació dels tea-
tres municipals de la ciutat. El
Zorrilla, el Margarida Xirgu i el
Blas Infante presenten propos-
tes pensades per a tots els públics
que inclouen grans èxits, espec-
tacles per a tota la família i crea-
cions de companyies locals.

La primera cita serà el di-
vendres 23 al Teatre Zorrilla,
amb un gran títol de la drama-
túrgia contemporània catalana,
L’Oreneta, protagonitzada per
Emma Vilarasau i Dafnis Balduz,
i dirigida per Guillem Clua.

A partir del 14 d’octubre, i
també al Zorrilla, tindrem El
pes d’un cos, de Victoria Szpun-
berg, una epopeia íntima sobre
l’envelliment, la dependència i
les cures. El Teatre Margarida
Xirgu encetarà dues setmanes
abans la seva programació de
tardor. Serà l’1 d’octubre, amb La
Mala Dicció, una adaptació del
Macbeth de Shakespeare, diri-
gida per Jordi Oriol.

Durant el mes de novembre
es podrà gaudir de dos monò-
legs. D’una banda, M’hauríeu de
pagar, soliloqui sobre la soledat
i a tres veus de Jordi Prat i Coll.
D’altra banda, Silencio, portat a
escena per Juan Mayorga i in-

terpretat per Blanca Portillo. El
toc d’humor musical anirà a càr-
rec de Marcel Tomàs, acompa-
nyat de la  big band de la Giro-
na Jazz Project, amb l’espectacle
Els colors de Duke Ellington.

El desembre serà el mes de la
comèdia. Al Margarida Xirgu,
Monopoli, de Mar Monegal; al
Zorrila,Una teràpia integral, de
Cristina Clemente i Marc Ange-
let, i De què parlem mentre no
parlem de tota aquesta merda,
de la companyia La Calòrica; i al
Blas Infante, Imbécil, d’Alex
O’Dogherty. A banda, el teatre

familiar estarà representat amb
Sóc una nou, de la companyia
Zum-Zum Teatre. Per acabar
l’any, l’Orquestra Simfònica Sant
Cugat interpretarà al Zorrilla el
Concert de Valsos i Danses.

El programa Badalona a Es-
cena presentarà la creació local
durant el mes de novembre amb
Les Badiu i la seva obra Nunca
digas de este culo no comeré; i,
amb Màgic Empenta, que pre-
sentarà Tempus Fugit. 

I al gener, per acabar la tem-
porada, circ i rock amb Potser no
hi ha un final, de Circ Pistolet.

Imatge del Zorrilla, abans de començar una funció. Foto: Teatre Zorrilla

La temporada teatral arrenca
amb ‘L’Oreneta’ de Vilarasau

Moment de la presentació del requeriment. Foto: Guanyem Badalona
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Detecten un ànec  amb grip
aviària al Parc Fluvial

MEDI AMBIENT4Tècnics de la
Generalitat van detectar el pas-
sat 23 d’agost un ànec amb grip
aviària al Parc Fluvial del riu Be-
sòs, a Santa Coloma.

Tal com ha confirmat l’A-
gència Catalana de Notícies
(ACN), el Departament d’Agri-
cultura i Acció Climàtica del
Govern ha establert una zona de
control de tres quilòmetres i
una zona de seguiment d’entre
tres i deu quilòmetres al voltant
del lloc on es va localitzar l’au
malalta, a la frontera entre San-
ta Coloma i Badalona.

En aquesta zona de segui-
ment s’estan adoptant mesures
de prevenció de l’entrada del
virus a les explotacions d’aviram
de la zona, per un mínim de 30
dies des de la confirmació del po-
sitiu, és a dir, fins al dia 23 de se-
tembre. D’aquesta manera, està
prohibit l’ús de determinades
aus com a reclams de caça i la
cria i manteniment d’ànecs i
oques conjuntament amb altres
aus. No es podrà tampoc donar
aigua a aus de corral provinent
de dipòsits als quals puguin ac-
cedir les aus silvestres.

SUBMINISTRAMENTS4La ciutat
pateix talls elèctrics des que el
passat 21 d’agost va caure un
llamp a la xarxa aèria de sub-
ministrament d’Endesa. “Va ser
a les 18:04, va destrossar part de
la xarxa i no ho van poder arre-
glar fins a l’endemà”, explica el
president de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Santa
Coloma (Favgram), Tomàs Fer-
nández. Ell coneix les dades ex-
actes perquè va assistir, tele-
màticament, a la reunió entre
Endesa i l’Ajuntament que van
mantenir dijous passat: “La
companyia va reconèixer que
la infraestructura no és la més
adequada, i diuen que hi inver-
tiran l’any que ve, però no van
valorar quants diners haurien
d’invertir”, explica Fernández. 

L’Ajuntament, per la seva
banda, va publicar un comuni-
cat aquest dilluns on exigia a En-
desa “mesures urgents i defini-
tives”, demanava el soterrament
de la xarxa i també sol·licitava
compensacions per part de la
companyia als particulars que

hagin pogut patir pèrdues eco-
nòmiques o danys en els elec-
trodomèstics.

Els talls estan afectant, so-
bretot, els veïns dels districtes 2
i 3, però arriben a qualsevol punt
de la ciutat. En Maxi té una ges-
toria al carrer Sant Joaquim, i ex-
plica que durant una setmana va
patir talls gairebé cada dia: “El di-

vendres 9 es va tallar la llum a la
tarda, dissabte també, que va
saltar l’alarma. Dilluns, sencer
sense llum. Dimarts vam tenir
sort i no es va tallar, però dime-
cres i dijous, sí”, enumera. Com
va poder obrir la gestoria aquells
dies? “Al davant hi ha una cris-
talleria, que em va deixar tirar un
cable fins a la gestoria”.

Dues torres elèctriques a Santa Coloma. Foto: ACN/Jordi Pujolar

Front comú municipal i veïnal
contra els talls de llum

Imatge del Parc Fluvial al seu pas per Santa Coloma. Foto: Ajuntament

Esperit Sant | Nova eina per detectar el dolor
La Fundació Hospital de l’Esperit Sant ha desenvolupat una nova eina que

permet visualitzar, a la vegada, el dolor que pateixen totes les persones
hospitalitzades. Així, l’atenció als pacients es pot fer de forma més ràpida.
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Marxa enrere amb la mida
dels pisos de protecció oficial
TRES XEMENEIES4El serial del
Pla Director Urbanístic (PDU) de
les Tres Xemeneies és dels que
canvia el sentit a cada capítol. 

Si fa dues setmanes la notí-
cia era que els pisos de protecció
oficial previstos reduirien la seva
mida dels 104 metres quadrats
als 90, i se’n farien més, ara s’ha
conegut que no serà així: “La Ge-
neralitat deia que la reducció de
la mida era per cobrir més per-
fils de persones, però la propos-
ta no va convèncer ni al govern
municipal ni a l’oposició”, explica
el primer tinent d’alcaldia de Ba-
dalona, Àlex Montornès. 

Dimarts hi va haver una re-
unió entre la Generalitat i l’al-
calde badaloní Rubén Guijarro,
el tinent d’alcaldia Montornès, i
el cap de l’oposició, Xavier Gar-
cía Albiol: “De vegades es poden
superar les diferències políti-
ques, si hi ha voluntat per trobar
una solució”, descriu Montornès.

Queda pendent, però, la pre-
sentació pública del projecte. Ha-
via de ser avui dijous, però per pro-
blemes d’agenda la Generalitat no
hi podia assistir. El nou PDU
haurà de ser aprovat als plens de
Sant Adrià (26 de setembre) i
Badalona (27 de setembre).

HOMICIDI4Els Mossos d’Es-
quadra continuen investigant
el crim comès la passada nit de
dilluns al carrer Rosalía de Cas-
tro del barri de La Mina, tal
com va avançar el diari Metro-
poli Abierta.

La víctima va ser traslladada
amb ferides de bala al Centre
d’Atenció Primària del carrer
del Mar, però no van poder fer
res per salvar-li la vida. 

L’Ajuntament, a través d’un
comunicat, va lamentar pro-
fundament l’homicidi i va asse-
gurar que segueix l’evolució de la
situació: “La ciutat reclama pel
barri la dignitat que es mereix, i
poder tenir una vida segura, no
podem normalitzar aquestes si-
tuacions”, diu el comunicat.

A banda, el consistori recla-
ma més presència del cos de
Mossos d’Esquadra: “Cal més
contundència de totes les admi-
nistracions per a recuperar l’es-
pai públic de La Mina”. 

Ara, el gran temor és que
aquest homicidi sigui el primer
d’una sèrie de venjances: “Estem

pendents de possibles afecta-
cions socials per possibles re-
presàlies”, diu el consistori.

OPERACIÓ PARAL·LELA
Si bé encara no s’ha detingut nin-
gú pel crim de La Mina, l’ende-
mà al matí, un operatiu de més
de 200 Mossos d’Esquadra, BRI-
MO i ARRO, van dur a terme

una batuda amb nou detinguts,
alguns, a La Mina. 

S’acusa els detinguts de dur
a terme un segrest a Barcelona,
a banda de diversos robatoris
amb violència. Les detencions es
van produir a Sant Adrià i a
cinc altres localitats: Mataró,
Llinars del Vallès, Badalona i
L’Hospitalet de Llobregat.

L’edifici Venus, al barri de La Mina. Foto: ACN/Gemma Sánchez

Maten a trets una persona 
al barri de La Mina

Les Tres Xemeneies, en una imatge d’arxiu. Foto: ACN/Jordi Pujolar

Nau industrial | Ocupació frustrada pels veïns
Un grup de veïns es va mobilitzar el diumenge passat per impedir que algunes persones

ocupéssin una nau a la carretera de Mataró. L’alcaldessa en va parlar al seu perfil de
Twitter: “Gràcies a l’avís d’un veí i la col·laboració ciutadana es va poder resoldre”.
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Reparteixen la targeta 
que obrirà els contenidors

MONTGAT4Ja queda menys
pel canvi radical que suposarà la
introducció dels contenidors in-
tel·ligents per a la recollida se-
lectiva de residus. 

Des del dia 20 de setembre,
i fins al dia 29 d’octubre, l’A-
juntament duu a terme una
campanya de repartiment, casa
per casa i empresa per empresa,
de les targetes identificatives
que obriran els contenidors. 

Qui vulgui més targetes, les
podrà demanar de manera gra-
tuïta a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, del 2 al 30 de novembre. 

No serà, tanmateix, comple-
tament necessari per a la ciuta-
dania portar la targeta sempre al
damunt. Els contenidors també
s’obriran a través de l’aplicació
per a telèfons mòbils, Civiwaste.

No tots els contenidors esta-
ran sempre tancats, només els
de la fracció orgànica, els enva-
sos i la fracció de resta. Amb les
dades que reculli el consistori es
bonificarà els usuaris dels con-
tenidors que més bé separin els
residus. L’Ajuntament diu que el
sistema començarà a funcionar
a partir del mes de novembre.

FESTA MAJOR4La pluja va res-
pectar les ganes dels tianencs de
celebrar una Festa Major multi-
tudinària. Des del 15 i fins al 18
de setembre, el poble va acollir
desenes d’activitats culturals,
populars i artístiques.

L’alcalde, Isaac Salvatierra,
va agrair a través del seu perfil a
Twitter  la feina de les associa-
cions, els serveis de neteja, la Po-
licia Local, el personal de cultu-
ra i la comissió de festes: “Grà-
cies de tot cor per fer possible
una festa popular renovada. I
gràcies a totes les famílies per
aquesta resposta massiva”, va dir
l’endemà del final de la festa.

La gran aposta d’enguany
consistia a incloure més pre-
sència de l’imaginari popular. En
aquesta edició es va estrenar el
toc d’inici, l’acte que serveix l’o-
bertura de la festa. Els diferents
personatges tradicionals van en-
trar en cercavila a la plaça, en un
avançament de què vindria a
partir d’aleshores. Allà, al toc d’i-
nici, es va desvelar el secret i es
va batejar el primer capgròs de

la colla. Es tracta de Carme Do-
nada i Bosch, llevadora de Tia-
na durant 40 anys.

ERC DENUNCIA INCIDENTS
ERC va publicar dimarts un co-
municat en què assegura que du-
rant la nit de dissabte es van pro-
duir "agressions, baralles, roba-
toris i llançaments d'objectes,

tant cap als nois i noies com als
cossos policials". En el balanç de
les festes publicat ahir dime-
cres, l’Ajuntament explica que  la
nit de dissabte “la policia va ac-
tuar amb criteris de prevenció,
congruència, oportunitat i pro-
porcionalitat” i afegeix que, se-
gons la Policia Local, “no hi va
haver actes vandàlics”. 

Ball de gegants de Festa Major. Foto: Twitter (@Aj_Tiana)

La Festa Major de Tiana 
renova l’imaginari popular

Imatge d’un punt d’informació sobre el nou sistema. Foto: Twitter (@Montgat)

Estació de Montgat | Obres de millora
L’Ajuntament ha informat que, un cop solventada la tramitació de la

licitació, les obres d’instal·lació dels nous equips de l’ascensor de l’estació
de RENFE de Montgat van poder començar el passat dilluns dia 19.
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Esports Futbol | El CE Seagull Badalona visita el CD Castellón
El conjunt de José Antonio Ruiz visitarà el pròxim diumenge 25 de setembre el CD Castellón, 

en partit corresponent a la tercera jornada del grup 3 de la Primera Divisió Nacional. El CE Seagull
Badalona hi arribarà després de la seva derrota per 0-1 contra el CD Sant Gabriel del passat dia 17. 

Fa gairebé tres anys que Beatri-
ce Carta, ara ja retirada de les pis-
tes, em va regalar una idea sobre
Clàudia Baraut (La Seu d'Urgell,
1994): "Quan l'entrevistis, pre-
gunta-li per què se sent una ga-
llina". "Les companyes em diuen
així per la meva manera de riure,
perquè estic una mica boja i pel
pentinat. La Míriam Ferreri va ser
qui em va posar aquest malnom
al Lima Horta Bàsquet", confes-
sa, divertida, la nova alera pivot
del CBF Cerdanyola.

"Soc una gallina boja! En
porto una pintada a mà per la
meva amiga Xènia Artiga en una
vamba. Soc molt de bajanades i
de riure'm de mi mateixa. Amb
mi al·lucinaràs, eh...", promet Ba-
raut, que no decep. És molt emo-
cional i racional, un còctel ex-
plosiu que sap gestionar perquè
ha fet un gran treball interior.

"M'agrada gaudir de cada
moment a la pista perquè no sé
quants me'n queden", explica
aquesta eterna observadora que
no para mai quieta ni deixa de
formar-se. És graduada en En-
ginyeria Alimentària i també
en Ciències de l'Activitat Física
i de l'Esport (CAFE), on va ser la
número u de la seva promoció.
Té un Màster en Gestió Espor-
tiva i aviat en començarà un en
Entrenament i Readaptació a
l'Esport. És preparadora física.

Autèntica i força indepen-
dent, Baraut diu i fa les coses
com les sent, i no s'entretén ga-
ire amb els elogis ni les crítiques.

Li costa molt empipar-se i llegeix
de pressa les persones. El seu
campus, el Sunrise Basketball
Camp, a Martinet de Cerdanya
"és com jo, un continu movi-
ment. El factor humà és la clau
de l'èxit". Hi ha entrenaments en
anglès, tecnificacions indivi-
dualitzades i pràctiques d'equip,
jocs de nit, sortides a la natura...

Té una mecànica de tir pe-
culiar i efectiva que Víctor La-
peña i Andreu Bou, amb qui feia
tecnificació a primera hora del
matí, abans d'anar a l'escola, van
respectar-li en la seva etapa en
el Cadí La Seu [Sedis Bàsquet],
el seu club de formació i amb el
qual va debutar a Lliga Feme-
nina sent cadet de segon any:
"Van decidir no anar en contra
del meu gest natural i potenciar-
lo perquè tenia punteria".

UN PREMI EXTRA
La seva primera experiència fora
de casa va ser al Bàsquet Feme-
ní Sant Adrià, a Copa Catalunya,
amb en Jordi Vizcaíno com a en-
trenador i sent sènior de primer
any. "Va ser un canvi radical de
casa, ciutat... A poc a poc, el tèc-
nic va confiar en mi i vam fer una
temporada força decent". El pre-
mi extra del curs per a Baraut va
ser la seva primera convocatòria
per a la selecció espanyola, en
aquest cas la sots 19.

Amb el Lima Horta Bàsquet
va assolir l'ascens a Lliga Fe-
menina 2 a Sant Feliu de Llo-
bregat. "Et descriuria la fita com
la recompensa a un gran viatge
ple de lesions, com la de la Lau-
ra Navarro, i de moments espe-
cials que ens van fer molt fortes.
L’Isaac Fernández va acabar

traient el millor de mi", valora.
De nou, l'alera pivot urge-

llenca va sentir que necessitava
un canvi d'aires i va marxar
més lluny que mai, a Newcastle,
per jugar al Team Northum-
bria, de la Primera Divisió an-
glesa. "Sola i sense conèixer
ningú vaig aprendre a estar amb
mi mateixa. Vaig créixer i ma-
durar molt en un any complicat
dins i fora de la pista", recorda.

Tampoc va ser gens fàcil el
següent destí, el CB Almería, per
molt que l'inici fos excel·lent.
L'equip va entrar en una dinà-
mica negativa que va acabar
amb la dimissió de l'entrenador
i amb el president com a tècnic:
"Va arribar un moment en què

no gaudia i, aconsellada per la
meva família, vaig rescindir el
contracte. T'ho explico amb im-
potència perquè per a mi el
compromís és sagrat".

Al Barça CBS es va retrobar
amb Isaac Fernández i va viure
una primera temporada "molt
positiva i sorprenent" perquè
es van classificar per a la fase
d'ascens, quan "no estàvem en-
tre les favorites", i un segon i úl-
tim curs "una mica agitat perquè
no vam encaixar bé totes les
peces i que es va veure truncat
amb el confinament i sense es-
tar entre les quatre millors, que
era el que volíem".

Reconeix que li va costar
adaptar-se al Basket Almeda

perquè mai havia estat la més
veterana en un equip i ho era
amb molta diferència. "Vaig
començar a encaixar quan vaig
entendre què volien de mi. Era
que els aportés l'experiència i
saber estar en una pista de
bàsquet que debutants a la ca-
tegoria de 17, 18 i 19 anys no te-
nien. L’Albert Quílez, que era el
preparador físic, em va ajudar
moltíssim en tots els sentits",
afirma l'entrevistada.

Del Pavelló Almeda al Palau
d'Esports Josep Mora, on va
jugar l'última temporada a la UE
Mataró. "La dinàmica es va gi-
rar i no vam saber canviar-la.
Era frustrant sortir a competir
sabent que no estàvem prepa-
rades per fer-ho amb garan-
ties", exposa. Ara se sent "una
nòmada" perquè el CBF Cerda-
nyola és el seu quart equip en
quatre cursos. El grup és "sa, tre-
ballador i talentós" i compta
amb algunes jugadores que,
com ella, tenen experiència a la
Lliga Femenina 2.

"A poc a poc anirem cons-
truint un equip que vol compe-
tir cada partit i el temps marca-
rà el nostre lloc en una catego-
ria tan difícil. Em deixaré l'àni-
ma per ajudar el màxim possi-
ble i ser important en els mo-
ments decisius del partit", en-
raona abans de retratar la Pili
Bilbao, l'entrenadora, com algú
"amb les idees clares i que té
molta paciència".

"Realment no tinc zona de
confort perquè el creixement
sempre es produeix fora. Ne-
cessito reptes. No m'agrada gens
avorrir-me...", tanca Baraut, que
seria una gran psicòloga.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

ClàudiaBarautfuigdelconfort
» Autèntica i inesgotable, l’alera pivot urgellenca té una àmplia experiència a Lliga Femenina 2 

» “Necessito reptes, no m’agrada gens avorrir-me”, diu l’exjugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià

Clàudia Baraut amb una gallina i el seu gos Mambo. Foto: Andrea Baraut
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Viu en línia

David Selvas dirigeix aquesta comèdia
de Christopher Durang que gira entorn
de les relacions de tres germanes solte-
res de mitjana edat, dues de les quals vi-
uen juntes, i té lloc durant una visita de
la tercera, Masha. Totes tres discuteixen
de les seves vides i dels seus amors, i Mas-
ha amenaça de vendre la casa. 
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La meravellosa família Hardwicke
Christopher Durang

Massaviu fa les coses amb sentit, per això
la data escollida per publicar el seu nou
disc, L’última nit d’estiu, ha estat el 22 de
setembre (efectivament, la darrera nit de
l’estiu). A més, el grup va anunciar l’àlbum
amb un vídeo que combina imatges es-
tiuenques carregades de nostàlgia amb
reflexions de diverses persones sobre les
seves últimes nits d’estiu.

Música

Raphi és una persona jove, andrògina i
una mica naïf. Escriu poemes i somia
amb enamorar-se del seu príncep blau.
De la seva França natal es muda a Bar-
celona, on la realitat no és com espera-
va. Després de ser diagnosticada de
disfòria de gènere, començarà un viat-
ge dur per descobrir i assumir quina és
la seva identitat real.

Pelis i sèries

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre

L’última nit d’estiu
Massaviu

Revela’T Circuit
El festival Revela’T Circuit, organitzat per l’Associació Fo-
togràfica Espaifoto, celebra aquest any la seva desena

edició sota el lema Tempus fugit, una reflexió sobre el pas
del temps. La proposta es desplega principalment a la Fà-
brica Cal Garbat de Vilassar de Dalt, però també a altres
punts del mateix municipi, a Barcelona (la capital acull
nou de les exposicions programades), a l’Hospitalet de

Llobregat, a Premià de Mar i en altres localitzacions, com
Madrid o Burgos. Les exposicions van començar el passat

dia 10 de setembre i s’allargaran fins al 2 d’octubre.

El crim de la Guàrdia Urbana és un dels successos
que més interès ha despertat en els últims anys a
casa nostra. Prova d’això és l’èxit dels quatre capí-
tols especials que el programa Crims hi va dedicar

l’any passat, com també ho és el fet que Netflix hagi
decidit fer-ne una minisèrie. En aquesta adaptació,
que s’ha començat a rodar aquesta setmana a Bar-
celona i que durà per títol El cuerpo en llamas, l’ac-
triu Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989)
interpretarà l’agent Rosa Peral. Aquest sucós paper
se suma a una llarga llista de personatges inoblida-
bles als quals ha donat vida Corberó, com la famosa
Tokio de La casa de papel o la mítica Ruth de Física o
química. En aquesta ocasió l’acompanyarà el barce-

loní Quim Gutiérrez, que donarà vida al guàrdia
urbà Albert López. Tot i que Netflix ha anunciat els
dos noms, el comentari més repetit a les xarxes 
ha estat que la tria de Corberó és tot un encert.

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una actriu d’èxit global
És coneguda arreu del món per ‘La casa de papel’

Famosos

Ser l’escollida per interpretar Rosa Peral 
Protagonitzarà una minisèrie del crim de la Guàrdia Urbana

Impaciència
Estan desitjant veure la minisèrie ‘El cuerpo en llamas’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Durant la Segona Guerra Mundial, el fí-
sic hongarès András Éber va participar en
la construcció de les primeres bombes
atòmiques. Vint-i-sis anys més tard, de-
cideix escriure les seves memòries i fa un
descobriment desconcertant que cap-
girarà la visió que tenia de la seva pròpia
vida: la seva estimada Ari no va morir du-
rant la guerra, sinó que encara és viva.

Llibres

L’artefacte
Josep Ortiz

| Freedom Planet 2
Posa’t a la pell d’una noia drac i dels seus amics en aquest joc de

plataformes a gran velocitat inspirat en Sonic. Per a PC, Xbox, Switch i PS.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CANVI DE XIP

Sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà rendir 
al 100% els primers dies, però t’hi acabaràs adaptant

DESCANS

COMPRENSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances són un parèntesi necessari en la nostra vida
quotidiana. Una pausa en la rutina que, paradoxalment,
ens permet continuar assumint-la. Però no ens enganyem:

sortir d’aquest oasi de tranquil·litat i tornar a la voràgine de les
obligacions és un xoc que costa d’afrontar. I aquí és on arriba l’a-
nomenada síndrome postvacacional.
Per combatre-la, hi ha alguns consells senzills que poden

marcar la diferència. El primer que necessites és un canvi de xip,
i això passa per deixar de queixar-te: el que diem en veu alta i a
nosaltres mateixos és important. En comptes de parlar negativa-
ment del retorn a la rutina, parla positivament de les vacances i
sigues conscient dels bons moments que has viscut. I recorda
que tornar a la feina vol dir que, efectivament, tens una feina. 
D’altra banda, sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà

rendir al 100% els primers dies, però t’hi adaptaràs. En la matei-
xa línia, cuida’t i descansa, i no comencis el curs dormint menys
hores de les necessàries (set o vuit). I, per acabar, gaudeix dels
caps de setmana com si fossin unes petites vacances, fent plans
i activitats que et motivin, desconnectant i descansant.

Sobreviure al retorn a la rutina

Deixa de parlar negativament del retorn a la rutina i parla
positivament de les vacances i del fet de tenir feina

Les claus

Cuida’t i sigues conscient de la importància del descans: 
no comencis el curs dormint menys hores de les necessàries

Gaudeix dels caps de setmana com si fossin petites vacances, 
fent plans i activitats que et motivin, desconnectant i descansant
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