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Gairebé tota la plantilla
de la Guàrdia Urbana
ja ha tornat a la feina

Natàlia Garriga, consellera
de Cultura: “L’impacte del
hub audiovisual serà positiu”
13 anys
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Clam des de Badalona per
una metròpoli més industrial
Foto: Integramenet

Administracions, empresaris i sindicats demanen més recursos per fer possible la reconversió industrial pàg 3

BADALONA pàg 10

El nou propietari de
Perucchi mantindrà
la fàbrica a la ciutat
MONTGAT pàg 16

El mercat municipal
celebra el sisè aniversari

Fent vides millors

La Fundació Integramenet fa 20 anys apostant per l’acollida pàg 12

TIANA pàg 16

La campanya de Nadal
arrencarà el 2 de desembre

|2

línianord.cat

24 de novembre del 2022

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

3|

A fons

24 de novembre del 2022

línianord.cat

Reindustrialitzar la metròpoli
» Badalona va acollir dimarts la reunió anual del Consell General del Pacte Industrial Metropolità
» Els assistents van demanar més recursos i finançament per fer possible una reconversió industrial
Gerardo Santos
BADALONA
Badalona va ser, segons el president de Restarting Badalona,
Ferran Falcó, “la ciutat amb més
diversificació industrial de l’àrea
metropolitana fins a mitjan segle passat”. Durant les darreres
dècades, tanmateix, “el pes industrial de la ciutat no ha parat
de disminuir”, diu Falcó.
Amb aquest context, el Badalona Centre Internacional de
Negocis (BCIN) va acollir dimarts el XXVI Consell General
del Pacte Industrial Metropolità. L’última vegada que Badalona va ser la seu d’aquesta reunió
va ser l’any 2008. Per a l’alcalde
badaloní, Rubén Guijarro, “el
pacte és el millor exemple que
només des de la col·laboració entre diferents actors i institucions
es pot aconseguir que el territori metropolità estigui cohesionat
i avanci per afrontar els reptes
més immediats”.
La reunió dels associats al
Pacte va servir per incorporar el
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona com a “nou soci de caràcter rellevant” i per aprovar
l’adhesió del municipi de Montmeló. A banda, el coordinador
general del Pacte, Carles Rivera,
va presentar la memòria del
2021 i va reivindicar “la funció
de l’associació com a espai idoni per incentivar la col·laboració
entre els diferents agents, públics i privats”.
En aquest sentit, Falcó opina
que “no hi ha reindustrialització
ni possibilitat de generar activitat industrial si no hi ha col·laboració publicoprivada”. Una
de les ponències de la jornada va
ser a càrrec de Sònia Llorens, directora de la Càtedra d’Economia
Circular i Sostenibilitat del Tec-

Foto de família dels assistents a la reunió anual del Consell General del Pacte Industrial Metropolità. Foto: Twitter (@CaneteFilo)

nocampus Mataró-Maresme.
Portava el nom de Transformar la indústria des del territori: sostenibilitat, innovació i
empoderament dels agents i va
versar sobre la col·laboració entre els diferents agents del territori com a element clau per a la
transformació industrial.
TRANSFORMACIÓ PENDENT
Per al president de Restarting
Badalona, el procés de reindustrialització a Badalona ha de
passar per la revitalització de dos
dels polígons industrials de la
ciutat. Els polígons de Badalona
Sud i de Can Ribó “no tenen inversions ni propostes de planejaments diferents dels actuals i
necessiten una profunda revisió
del que ha de ser el seu futur”, assegura Falcó. Pel que fa al de Badalona Sud, el problema per a
Falcó rau en el fet que només

serveix per abastir els basars xinesos de l’àrea metropolitana i
necessita reconvertir-se per guanyar valor afegit. El polígon de
Can Ribó, en l’opinió de Falcó,
necessita una reforma que el
vinculi amb les activitats mèdiques de Can Ruti: “Que tota la recerca que es fa a Can Ruti acabi
impulsant la creació d’empreses
i que els prototips que resultin de
la recerca universitària acabin
consolidant-se com a productes
mèdics al servei de la societat”.
En general, per als representants polítics que van assistir al
Consell del Pacte Industrial Metropolità, la reunió va ser un èxit.
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo
Cañete, va assegurar que “s’ha de
fomentar i afavorir la transformació de les indústries per adaptar-nos als nous temps i a les noves necessitats, per exemple amb
l'economia circular i la sosteni-

bilitat”. Per la seva banda, el president del Consell General del
Pacte Industrial, Jaume Collboni, va fer una crida perquè la Ge-

25 ANYS DE PACTE
INDUSTRIAL
4El Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de
Barcelona va néixer l’any
1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la indústria, l’ocupació i la cohesió social a la metròpoli.
neralitat “doti el sector dels instruments i els recursos pressupostaris necessaris per garantir
l’ocupació de qualitat”.

L’augment de les inversions
acostuma a ser la demanda més
repetida: “Els diners apareixen
quan el planejament dona sentit a la col·laboració publicoprivada. Si no hi tenen res a guanyar, no hi posaran un duro”,
sentencia Falcó.

‘HUB’ DIGITAL
Un exemple de bones pràctiques
publicoprivades que aporten
valor afegit és, per a Falcó, el futur hub digital que acollirà en els
pròxims anys el recinte de les
Tres Xemeneies, entre Sant
Adrià i Badalona. “De la mà del
hub, l'arribada del cable submarí de telecomunicacions
aproparà companyies del negoci
de les dades, cosa que podria influir en la transformació necessària del polígon Badalona
Sud”, conclou el president de
Restarting Badalona.
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Aire fresc

Construir Europa amb les autoritats locals
Foto: Albert Segura/ACN

per Estanis Alcover i Martí

“E

uropa no es construirà tota alhora, ni
en una construcció global: es construirà a través d’assoliments concrets, primer creant solidaritat de facto”. Aquesta sentència de Robert Schuman, del 9
de maig de 1950, és extreta de la declaració de fundació de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer. Setanta-dos anys després dels inicis de la construcció europea, què queda d’aquesta promesa? Europa sembla sovint molt llunyana i freqüentment
sembla feta més de negociacions polítiques que
d’assoliments concrets.
Tanmateix, i afortunadament, els actors més
propers als ciutadans –els municipis i els representants electes locals– també participen en la
“construcció” d’Europa i en l’acostament dels ciutadans europeus. Hi ha desenes d’oportunitats, com
el recent Smart City de Barcelona.
La darrera que ha brindat la Unió Europea (UE)
es diu “Construir Europa amb les autoritats locals”
(BELC, per les seves sigles en anglès). Dimarts passat, la Comissió Europea va presentar aquesta xar-

xa d’autoritats locals al Congrés Mundial de Ciutats Intel·ligents de Barcelona, xarxa de la qual forma part Badalona, com també col·labora en el mateix Smart City.
És una oportunitat més per a la nostra ciutat que
les autoritats locals tenen l’obligació d’aprofitar.
“Construir Europa amb les autoritats locals” possibilita que aquests representants polítics treballin

Construïm Europa amb l’alcalde
i els regidors per a una Badalona
millor, i que se’ns informi
de manera concertada i difonguin informació sobre assumptes de la UE que afecten la seva circumscripció a escala local. També ajudaria a impulsar la implicació de la ciutadania i a entaular debats sobre aquests mateixos temes, així com sobre
el futur d’Europa. El seu objectiu general, en de-

Les millors

Twitter (@_adam22_)

perles

finitiva, és contribuir a crear una esfera pública veritablement europea.
Els membres de la xarxa BELC es beneficien
d’un accés privilegiat a les fonts oficials de comunicació de la UE en la seva llengua, i també a seminaris en línia i presencials perquè puguin implicar els ciutadans en les qüestions relacionades
amb la UE que més els interessen. A més, tindran
accés a visites prioritàries a les institucions de la
UE a Brussel·les i a informació específica sobre determinats temes. Més encara, la xarxa BELC funciona en estreta col·laboració amb el Comitè de les
Regions i la seva Xarxa de Corresponsals Regionals
i Locals de la UE.
El fet de pertànyer a aquesta xarxa permet que
Badalona pugui tirar endavant projectes europeus
i sol·licitar les diferents ajudes europees, a més de
beneficiar-se de fons per dur a terme projectes a
escala local.
Així doncs, construïm Europa amb l’alcalde i els
regidors per aconseguir una Badalona millor. I que
se’ns informi.

N
N

LA FOTO

n tertulià de la COPE confon una persona sense cames amb
un mico. El col·laborador de Tiempo de Juego va dir que hi
havia un mico al camp durant la inauguració del Mundial de
Qatar. En assabentar-se del seu error, va demanar perdó.

U

n home passeja tranquil·lament per Sitges amb un
carro de supermercat i acaba detingut per la policia
local. Total, per portar el carro carregat amb 130 quilos de
pol·len de marihuana. Ja no es pot fer res en aquesta vida.

U

umar no és aconsellable per a ningú, i menys per a un
esportista. Però cadascú és lliure de fer el que vulgui. Com
l’oncle Chen, un conegut corredor de maratons xinès que s’ha
fet viral per fer els 42 quilòmetres amb una cigarreta a la boca.

F

ollons amanits amb all i julivert”. És el producte que
ha trobat al Carrefour l’usuari de Twitter @Desa182 i
que ha compartit @etfelicitofill. En castellà són “jurelitos
aliñados”, però no tenen tanta gràcia. Collons a 4,29 euros!

“C
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Els semàfors

per Rosa Funtané (ERC Montgat)

pàgina 8

La fundació privada
Integramenet està de
celebració. Ja fa vint anys
que treballa per l’acollida,
l’orientació i la integració de
persones amb risc d’exclusió
social. Ho va celebrar
dimarts al Teatre Sagarra.

Integramenet

Mercat Montgat

Governar amb i per al poble

L'Ajuntament ha posat en marxa
la iniciativa de bons de
descompte A Badalona som
Bons! per impulsar el comerç de
proximitat. La mesura aportarà
al comerç badaloní 377.000
euros, 151.000 dels quals
els posarà el consistori.

Foto: Twitter (@esquerramontgat)

Aj. de Badalona

Safata d’entrada

pàgina 12

El mercat de Montgat celebra
sis anys de vida, en els quals
ha donat servei, no només als
montgatins del barri del Pla,
sinó també a zones veïnes, com
és el cas del barri de la Virreina
de Tiana. Ho celebra
durant tota la setmana.

El + llegit

pàgina 16

línianord.cat

1

Badalona aprova l’ordenança municipal
que regula la Zona de Baixes Emissions

2

Insistir i persistir

3

Sant Adrià proposa regular
la instal·lació de cuines fantasma

4

La polèmica Llei trans

5

Montgat recupera el dia de la policia
local després de la pandèmia

U

n territori el compartim
totes les persones que
hi vivim i interactuem
amb els nostres veïns i veïnes. És
lògic pensar i actuar en clau social per tal que tothom se senti integrat i identificat amb la terra
que compartim.
No és gens fàcil fer accions que
agradin i satisfacin totes i tots.
Però tampoc és de rebut governar
sense consultar, parlar, contrastar
i consensuar amb els veïns i veïnes. Queda clar que només parlar amb uns quants tampoc és governar per a tothom, perquè cal tenir molt present què pensa i vol la
majoria per treballar pel bé comú.
Per aconseguir això, hi ha diferents mecanismes que propicien
i ajuden a tenir més clar quina és
la voluntat dels qui convivim en el
poble. La participació ciutadana
és un eix imperatiu per poder treballar amb la ciutadania. I és im-

prescindible implementar totes
aquestes eines en benefici del
poble. De tothom del poble.
Ja vam iniciar en el seu
moment processos participatius amb la voluntat d’informar,
crear i compartir aspectes que
ens impliquen a tots els ciutadans i ciutadanes per tal d’assolir la qualitat de vida que
tots mereixem.
Durant el nostre mandat ja
vam desenvolupar taules de debat, audiències públiques, tallers
interactius... tot un munt d’accions que ens van ajudar a decidir conjuntament el futur del
nostre poble. Però aquestes eines
han estat apartades en aquests

darrers anys i des d’Esquerra ens
comprometem a retornar-les.
És imprescindible governar
amb total transparència i cooperació. Volem un poble millor
per compartir aquest tros de terra que ens importa, ens emociona i ens motiva a treballar dia
a dia. No podem deixar que
aquesta dinàmica ens torni a un
passat sense compromís i amb
inacció. Aquests darrers anys
hem fet un pas enrere. Ara cal
retornar al poble el que és seu:
la seva opinió i la seva veu. Des
d’Esquerra sempre tindrem
l’actitud d’escolta, compromís i
acció per a un Montgat definitivament més participatiu i viu.

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

#AlertaPerSequera

@adrar09: 6,6 milions d’habitants (el 87%
de Catalunya!), amb restriccions per #sequera. Tranquil·litat, que no té res a veure
amb la crisi climàtica.

#NomésSíÉsSí

@agenciaacn: La Fiscalia General de l’Estat rebutja rebaixar penes a agressors sexuals si també es poden imposar amb la
nova llei del ‘només sí és sí’.

#LGTBIfòbiaQatariana

@Rira_Maestre: La FIFA ha prohibido a la
selección de Inglaterra utilizar en el Mundial de Qatar un brazalete LGTBI. Alex Scott,
reportera de la BBC, se lo ha puesto.
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Equipaments | Esmena d’ERC: 3 milions per a la CACI

24 de novembre del 2022

El grup d’ERC al Senat ha incorporat una esmena per afegir 3 milions d’euros als
pressupostos de l’Estat per a l’edifici de la CACI. Els diners s’afegirien a la inversió de 3,5
milions d’euros que va aprovar l’Ajuntament el juny per a l’arribada de la UPC a l’espai.

Gairebé tota la plantilla de la
Guàrdia Urbana torna a la feina
SEGURETAT4L’Ajuntament i els
sindicats de la policia local han
rebaixat la tensió de les darreres
setmanes i el consistori ja parla
de “predisposició de diàleg” per
negociar la millora de les condicions de feina del cos policial,
segons va avançar La Vanguardia i ha confirmat Línia Nord a
través de fonts municipals.
Aquestes fonts asseguren que
gairebé tots els agents han tornat
a la feina després de la setantena
de baixes que es van registrar fa
dos divendres. Ara, les dues parts
esperen el següent pas, que per al
consistori passa per “obrir una
taula de negociació entre les
parts implicades”. Fonts del sindicat PSU confirmen a Línia
Nord que, a poc a poc, la situació
està tornant a la normalitat i els
companys “s’estan recuperant”.
Tanmateix, les mateixes fonts asseguren que s’han assabentat de
la proposta de taula de negociació per la premsa.
Raúl Pérez, secretari general
del sindicat SIP-Fepol, afirma
que la tornada a la feina pro-

Injecció econòmica al comerç
local amb bons de descompte

COMERÇ4L'Ajuntament ha posat en marxa la iniciativa de
bons de descompte A Badalona
som Bons! per impulsar el comerç de proximitat. El consistori
vol contribuir a la promoció del
comerç local i augmentar el consum. La iniciativa es posarà en
marxa el 28 de novembre i s'allargarà fins al 24 de desembre,
i respon a la feina conjunta entre la Cambra del Barcelonès
Nord, BDN Comerç, BDN Restauració i Mercats Municipals.
La campanya oferirà un màxim de tres bons de descompte

per un import de 10 euros cadascun (pagant sis euros per
cada bo), a totes les persones
empadronades a la ciutat i que
tinguin més de 18 anys, per ser
emprats en les compres als comerços adherits. Es podrà arribar als 30 euros en bons, pagant-ne només 18. Això suposa
un 40% de descompte en les
compres realitzades als establiments adherits. L’Ajuntament
explica que la mesura aportarà
al comerç badaloní 377.500 euros, 151.000 dels quals els aportarà el mateix consistori.

Edifici de la Guàrdia Urbana de Badalona. Foto: SIP-Fepol

gressiva d’alguns companys s’explica perquè “s’ha vist clar que
l’Ajuntament no cediria a cap
xantatge”, i que la negociació es
fa a la taula. “Des del nostre sindicat volem continuar negociant, arribar a acords i aconseguir millores”, assegura Pérez,
que recorda que encara hi ha hores extra impagades, i que la re-

alització d’aquests serveis extraordinaris es continuaran sense produir fins que no s’abonin
els pagaments pendents.
Per la seva banda, l’exalcaldessa i candidata de Guanyem
Badalona, Dolor Sabater, s’ha
ofert per intervenir entre el govern i els sindicats, i ja ha iniciat
una ronda de reunions.

La campanya es va presentar dilluns. Foto: Ajuntament
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El nou propietari de Perucchi
mantindrà la fàbrica a Badalona

L’alcalde Guijarro amb el propietari de Perucchi. Foto: Twitter (@guijarroruben)

Partida doble dels
premis Trencant
Invisibilitats

SOLIDARITAT4Maite Inglés,
Maria Celma, Picam Dragons,
Ponts per la pau i el programa de
Ràdio Ciutat Coses de Casa van
ser les persones i entitats reconegudes durant els darrers Premis Trencant Visibilitats. Els guardons es van lliurar el passat dijous dia 17, al Teatre Zorrilla.
Es tractava de les edicions
dels premis corresponents als
anys 2020, quan va haver d'ajornar-se a causa de la pandèmia,
i de l'any 2022. L'edició de l'any
2021 no es va convocar per les
restriccions sanitàries.
El guardó s'atorga com a reconeixement a trajectòries vitals,
socials i professionals de dones i
col·lectius que ajuden a posar fi als
models patriarcals a la societat.

Llauradó:“Som
garantia de canvi
i estabilitat”

ELECCIONS4Unes 250 persones
van assistir a l’acte oficial de
presentació d’Aïda Llauradó com
a candidata de Badalona En
Comú Podem per a les pròximes
eleccions municipals del mes de
maig de 2023, que va tenir lloc
diumenge passat als jardins de
Ca l’Amigó.
La candidata, actual segona
tinenta d’alcaldia i regidora d’Educació, Feminismes, LGTBIQ+,
Ciutadania, Participació i Agenda 2030, va assegurar que Badalona En Comú Podem és “la
força política que pot garantir el
canvi i l’estabilitat que la ciutat
necessita”, va dir Llauradó.
Durant el seu discurs, Llauradó va presentar-se com a “garantia de transformació”, i va
destacar la seva “capacitat per al
diàleg per teixir un govern ecologista, feminista i de progrés”.

EMPRESES4La històrica empresa badalonina de licors i vermuts Perucchi, responsables del
primer vermut d’Espanya, té
nou propietari, Jean-Noël Reynaud. Aquest inversor francès
és el fundador i conseller delegat
de Magellan & Cheers.
Segons va publicar La Vanguardia fa pocs dies, l’empresa vol
construir un gran grup europeu de
vermuts, begudes espirituoses i licors de qualitat. La fàbrica de Perucchi a Can Ribó té uns vint treballadors i factura uns cinc milions
d’euros a l’any, tot i que el nou propietari vol multiplicar per quatre
les vendes en cinc anys.

Diumenge passat l’alcalde
Guijarro i Reynaud es van reunir
i, segons fonts municipals, el nou
propietari s’ha compromès “a
quedar-se a Badalona, i invertir
en la ciutat”. El consistori diu que
pròximament es tornarà a reunir
amb Peruchi per “explorar vies
de col·laboració”.
Per a Ferran Falcó, president
de Restarting Badalona, és una
bona notícia: “Ens n’hem d’alegrar
perquè es tracta d’algú que ve, i no
d’algú que se’n va”, resumeix.
ANÍS DEL MONO
Seguint amb empreses del mateix
sector, el nom d’Anís del Mono

acompanya el de Badalona des de
cinc anys abans, perquè va ser el
1871 quan es va inaugurar l’emblemàtica fàbrica. Fa un any i
mig que la companyia es va endur
la producció a la seva seu, al Puerto de Santa Maria; i ja fa un mes
que es va fer pública la intenció del
grup Osborne d’inaugurar un espai gastronòmic a l’antiga fàbrica
Entre la compra de Perucchi
i la reconversió de l’Anís del
Mono, la ciutat experimenta com
el seu patrimoni industrial referit als licors s’adapta als nous
temps, uns temps de deslocalitzacions per optimitzar costos i de
compres milionàries.
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Patrimoni | L’escultura de la Mafalda, víctima de l’incivisme

24 de novembre del 2022

Una setmana és tot el que ha durat el conjunt escultòric de Mafalda a la ciutat.
El consistori va retirar les escultures el diumenge després que uns desconeguts van
desancorar una de les tres figures, la de Manolito, i la van llençar al riu Besòs.

La fundació Integramenet
celebra el seu vintè aniversari
ENTITATS4La fundació privada
Integramenet està de celebració.
Ja fa vint anys que treballaper
l’acollida, l’orientació i la integració de persones amb risc
d’exclusió social. Per celebrar la
fita, el teatre Sagarra va acollir
dimarts una gala festiva. “Estem
molt contentes de com va anar
la nit, que el Sagarra es vegi tan
ple no és fàcil i, pels comentaris
de la gent, la gala va agradar
molt”, diu Neus Calleja, gerent
de la fundació.
Així, més de 200 persones
van assistir a un acte que va servir per donar a conèixer la tasca
d’Integramenet. “Vam voler que
les persones que atenem expliquessin elles mateixes com se
senten, i què ha fet la fundació
per millorar la seva vida. Era la
manera de presentar la nostra
feina a través de les persones, i
no dels números”, assegura la
gerent d’Integramenet.
Algunes de les necessitats
que les persones en risc d’exclusió tenien fa vint anys, quan
va néixer la fundació, no han va-

Els ajuts per a les famílies
vulnerables, amb Grames

MONEDA LOCAL4El Pro-Grama Social, impulsat pel consistori, fa des de l'octubre els pagaments dels ajuts a les famílies
vulnerables amb la moneda local
digital, la Grama. El projecte ha
començat amb un pagament a
196 famílies, unes 590 persones,
amb ajudes que van de 100 a 300
grames mensuals (1 grama equival al valor d'un euro).
Durant el primer any d'execució, es preveu invertir-hi un
milió d'euros. Els beneficiaris
han de fer servir els ajuts per
comprar productes de primera

necessitat (alimentació, higiene
i neteja). En queden excloses les
begudes alcohòliques i ensucrades, les llaminadures i les bosses
de plàstic. L’alcaldessa, Núria
Parlon, assegura que el projecte significa “un pas més en el vessant social que ofereix la moneda social, la Grama”.
Des de la Federació d’Associacions de Veïns (FAVGRAM)
creuen que la proposta és una
forma d’evitar les anomenades
“files de la fam” a algunes dependències de serveis socials i als
punts de recollida d’aliments.

Imatge de la gala d’aniversari d’Integramenet. Foto: Twitter (@edsala62)

riat gens. “Respecte a les persones nouvingudes, la majoria en
situació d’irregularitat administrativa, les necessitats no han
canviat. Amb la llei d’estrangeria, la regularització és ara igual de complicada que fa vint
anys”, adverteix Calleja. Així,
com que la clau és l’obtenció d’una feina, bona part dels esforços

de la fundació consisteixen a
oferir formacions en ocupació.
Per poder continuar amb la
tasca d’acollida i integració durant vint anys més, la gerent de
la fundació assegura que calen
més recursos. “Les entitats, com
tot el tercer sector, si no tenim
ajudes, no tirem endavant”, reconeix Calleja.

Presentació de la campanya, divendres passat. Foto: Twitter (@scgramenet)

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?
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Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està formada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hectàrees dins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.
Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de
tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.
La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutadania centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.
A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va comprar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.
Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”.
I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

El Parc del Castell de Montesquiu
L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Parc del Montnegre i el Corredor
El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada de Marina
El Parc Natural de la Serra de Collserola
El Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc del Garraf
El Parc d’Olèrdola
El Parc del Foix
I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural
dels Cingles de Bertí

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Espai públic | Eduard Maristany, a les fosques
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Els veïns de Sant Joan Baptista denuncien que fa un mes que part del carrer
Eduard Maristany està a les fosques. Això complica el pas de cotxes, bicicletes i vianants i, a banda, augmenta la sensació d’inseguretat de la zona.

Visita de la consellera de
Cultura al futur hub digital
TRES XEMENEIES4La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va
visitar divendres l’espai que ocuparà el Hub digital, audiovisual
i del videojoc, a les Tres Xemeneies. La va acompanyar l’alcaldessa, Filo Cañete, i l’alcalde de
Badalona, Rubén Guijarro.
Segons la conselleria, es va
tractar d’una “reunió tècnica sobre el terreny per avançar en la
construcció d’aquest projecte”,
anomenat actualment Catalunya Media City (CMC).
La conselleria de Cultura de
la Generalitat i els ajuntaments
de Sant Adrià i Badalona, amb el
paraigua del Consorci del Besòs,
treballen des de fa mesos de
forma coordinada per tirar endavant el CMC, que per a la Generalitat és “un projecte de país”,
i que segons la conselleria “significarà l’activació econòmica
del territori i un impacte positiu
per als veïns i veïnes de les dues
ciutats i de tot l'eix Besòs”.
Dimecres passat, el Departament de Cultura, amb la col·laboració de l’Ajuntament es va re-

Jornada de neteja de la
desembocadura del riu
MEDI AMBIENT4L’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Diputació i el suport de l’organització Anèl·lides i la coordinadora veïnal Airenet, ha organitzat una jornada de recollida
de residus a la desembocadura
del riu Besòs per aquest diumenge, entre dos quarts d’onze i la una del migdia.
El punt de trobada serà el
pont del Ferrocarril, i per ins-

criure’s a la iniciativa cal entrar
al web d’Anèl·lides. Abans de començar la recollida de residus es
farà una xerrada inicial, i posteriorment els assistents es dividiran en grups de quatre, equipats amb pinces i bosses per al
plàstic i per a la resta de residus.
Tot i que la desembocadura
està tancada al pas de les persones, molts veïns no fan cas de la
prohibició i hi accedeixen.

L’Ajuntament publica la guia
‘Violències Masclistes 2.0’

La consellera Garriga, amb Cañete i Guijarro. Foto: Arnau Pascual/Generalitat

unir amb entitats i associacions
veïnals per explicar el projecte
CMC, resoldre dubtes i escoltar
les aportacions dels veïns. Segons l’associació de veïns de
Sant Joan Baptista, a la reunió
no es van avançar gaires novetats. “Van parlar de la importància de l’arribada del cable
submarí de telecomunicacions

per al desenvolupament del
CMC i, d’alguna manera, van reconèixer la necessitat d’aconseguir finançament publicoprivat”, afirma el seu president,
Antoni Pons. L’alcaldessa, Filo
Cañete, va assegurar que el futur
hub “és una oportunitat i un
repte molt important per als
dos municipis i per a Catalunya”.

IGUALTAT4La ciutat s’ha sumat un any més a la celebració
del 25 de novembre, el Dia Internacional Contra la Violència
vers les Dones. Durant tot el mes
s’han dut a terme diferents actes,
com ara el taller Vestim el barri de lila contra la violència
vers les dones, que es va fer el dia
9 al Centre Cultural Besòs.
En destaca, tanmateix, la
presentació de la guia Violències
Masclistes 2.0, una eina de pre-

venció i detecció d’aquestes violències, que es farà servir per treballar la igualtat de gènere als
centres educatius de la ciutat. La
presentació de la guia va tenir
lloc els passats dilluns i dimarts,
al Centre Cultural Besòs.
Els actes centrals seran el
mateix dia 25 de novembre,
amb la façana de l'Ajuntament
il·luminada de lila i la lectura del
manifest contra les violències
masclistes a la plaça de la Vila.
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Filo Cañete: “El que és positiu per a Sant Adrià
també ho és per als municipis del seu entorn”

L’

alcaldessa de Sant Adrià
de Besòs, Filo Cañete,
va ser l’encarregada de
donar el tret de sortida, aquest dimarts, al cicle de conferències La
ciutat metropolitana: progrés i
futur, organitzat pel diari Línia
i que portarà a Espai Línia una
quinzena d’alcaldes i alcaldesses
metropolitans.
La socialista va mantenir una
conversa amb el director editorial del diari, Arnau Nadeu, durant la qual va poder exposar la
seva visió sobre els grans reptes
que afronta l’àrea metropolitana
i el Barcelonès Nord en concret, vistos, en aquest cas, des de
la identitat local de Sant Adrià,
però amb el prisma global del
territori.
La primera alcaldessa de la
història de Sant Adrià va defugir de la imatge que, sovint, sobrevola la seva ciutat mediàticament i que està vinculada a la
pobresa i a les drogues. Cañete
va fer valdre els grans projectes
que el municipi té entre mans,
començant per la transformació
de les Tres Xemeneies en un
hub de l’audiovisual i del videojoc, anomenat Catalunya

Media City (CMC). “No tinc
una bola màgica per saber com
evolucionarà, però tinc l’esperança que produirà una gran
transformació a la ciutat”, va
afirmar l’alcaldessa.
Aquest projecte va en paral·lel al nou Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies, que ha generat crítiques
d’algunes entitats i partits polítics
i al qual Cañete també es va referir. El pla suposarà la construcció d’uns 1.700 habitatges,
molts dels quals “seran de lloguer
de protecció oficial”, va remarcar
l’alcaldessa. “Hi tenim molt a
guanyar amb el PDU… Què té de
dolent fer habitatge assequible?”,
es va preguntar Cañete, si bé
també va admetre que aquesta
contrapartida en forma d’habitatges als propietaris privats dels
terrenys era un “peatge” que
s’havia de pagar si es volia poder
transformar tot aquest entorn.
Respecte al fet que aquests habitatges es faran en una zona
inundable, l’alcaldessa va recordar que “gran part de Barcelona
està en zona inundable” i va afirmar que els terrenys “s’han d’utilitzar i no es poden deixar buits”.

L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, va conversar amb el director editorial del Línia, Arnau Nadeu. Foto: Espai Línia

SANT ADRIÀ I EL SEU ENTORN
Com va reconèixer la mateixa
Cañete, l’èxit dels projectes que la
ciutat mira d’impulsar depèn, en
gran part, de la col·laboració entre Sant Adrià i les ciutats del seu
voltant. L’alcaldessa es referia a
Badalona, Santa Coloma, Montcada i Reixac i Barcelona, totes
elles integrades al Consorci del Besòs. “En soc una ferma defensora, perquè nosaltres no tenim un
paraigua com un consell comarcal i l’acció coordinada amb els

municipis de la zona és molt important”, va dir Cañete. “Tot el que
és positiu per a Sant Adrià també
ho és per als municipis del seu entorn”, va apuntar.
A més, la socialista va recordar
que aquesta aliança és indispensable per lluitar contra la pobresa a l’Eix Besòs. De fet, aquesta
zona concentra el 70% dels barris més pobres de la metròpoli. “Fa
falta inversió, perquè Sant Adrià
de forma aïllada no pot revertir
aquesta situació”, va considerar

Cañete per afegir que, en aquest
sentit, “la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
són aliats indispensables”.
MÉS ALCALDES A ESPAI LÍNIA
La pròxima conferència d’aquest
cicle organitzat pel diari Línia se
celebrarà dimecres vinent, 30 de
novembre, a les sis de la tarda, i la
convidada serà l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz.
L’entrada és lliure i hi ha torn
obert de preguntes al final.
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Solidaritat | Passejada per la Riera
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L'Escola d'Adults Timó organitza dues caminades els matins del 26 i 27 de novembre,
en col·laboració amb La Marató de TV3, per destacar la importància de l'exercici pera la
salut física i mental. El punt de partida serà a la parada Can Nolis del bus B-29.

El mercat de Montgat celebra
sis anys amb música i activitats
EQUIPAMENTS4El mercat de
Montgat celebra sis anys de
vida, en els quals ha donat servei no només als montgatins
del barri del Pla, sinó també a
poblacions veïnes, com és el cas
del barri de la Virreina de Tiana.
Per celebrar l’aniversari, l’Ajuntament ha programat una setmana d’activitats i concerts.
SORTEJOS I ACTIVITATS
Fins demà es pot participar en
un Rasca i guanya digital. Per
participar-hi, cal escanejar els codis QR que hi ha als comerços
del mercat. Els premis són lots
diaris de productes del mercat i
un xec regal de 120 euros. Demà
també es farà una exhibició de
ball de Duodance Montgat i
dissabte el consistori organitza
una marxa de vuit quilómetres,
amb 320 metres de desnivell positiu. Un cop arribats a la meta,
als participants els esperarà una
botifarrada a la Botigueta Cuina
de Mercat. Per acabar, a les 12
del migdia, hi haurà el concert
dels Swing Engine a la mateixa

Tiana encetarà la campanya
de Nadal el 2 de desembre

FESTES4L’encesa de l’arbre de
Nadal, el pròxim 2 de desembre,
a la plaça de la Vila, serà el tret de
sortida del programa d’activitats de Nadal a Tiana. La cita serà
a les 18:30 hores, just després d’una xocolatada, i hi participaran les
escoles Lola Anglada i Tiziana.
Tot, amenitzat per la banda tianenca De Mortimers, que adaptarà algunes de les nadales populars de Pau Riba.
Durant l'encesa s'estrenarà la
nova imatge de Nadal, obra de
l'artista tianenc Mario Tarragó.
Ell mateix ha dissenyat tots els

elements identificatius de les
festes, com el calendari d'advent,
que incorpora el nom de deu dones tianenques.
La presentació de la campanya de Nadal va tenir lloc ahir dimecres. “Hem volgut donar una
imatge unitària, per això hem
comptat amb en Mario Tarragó
per fer tota la línia gràfica de la
campanya”, afirma l’alcalde,
Isaac Salvatierra. El batlle també destaca la transversalitat en
la feina feta: “Hi han participat
totes les àrees; des de Poble
Viu, Cultura, Igualtat o Comerç”.

La plaça del mercat es ja un punt neuràlgic de la vila. Foto: Twitter (@enlairat)

plaça del mercat, que servirà
com a final de festa.

REVULSIU PER A LA ZONA
Fa sis anys, els diaris recollien el
temor que els veïns del Pla de
Montgat i de la Virreina de Tiana tenien sobre l’obertura del
mercat. “Acabarà amb les botigues de tota la vida”, s’hi llegia.

Passat el temps, el president de
l’Associació Veïnal la Virreina,
Jaume García, assegura que la
plaça del mercat “ja és un punt de
trobada” per als veïns. A banda,
hi ha la facilitat per fer la compra.
“Abans del mercat, els de la Virreina havíem d’anar a comprar al
centre de Montgat o de Tiana, ara
ja no”, explica Garcia.

Mario Tarragó, l’alcalde Salvatierra i la regidora Comas. Foto: Ajuntament
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Futbol | El CF Badalona Futur rep l'SD Formentera

El conjunt d'Oriol Alsina rebrà el pròxim diumenge 27 de novembre l'SD Formentera, en partit
corresponent a la dotzena jornada de Segona RFEF. El CF Badalona Futur hi arribarà després de vuit
cites consecutives sense guanyar i de la derrota per 5-0 contra l'SCR Peña Deportiva del passat dia 20.

La brúixola de Pau Truñó
» El base del CB Esparreguera es va formar al Club Joventut Badalona i al Bàsquet Safa Claror
» “La família i el bàsquet guien la meva vida”, diu el barceloní, amb un tatuatge especial a l’avantbraç dret
Toni Delgado
BADALONA
Pau Truñó (Barcelona, 1998) té
una brúixola i una pilota tatuades a l'avantbraç dret. "Els punts
cardinals de la brúixola són les
inicials de l'Úrsula, ma mare,
l'Albert, mon pare, i l'Adrià,
mon germà, i l'altre és la pilota.
La família i el bàsquet són els
meus guies a la vida", confessa el
jugador del CB Esparreguera.
A la pista és qui dirigeix l'equip. És un base "ràpid i bon
passador que pot anotar quan
cal, s'adequa a les necessitats de
l'equip i es deixa l'ànima en defensa". Truñó ha encaixat bé en
el grup i en la filosofia de Josep
Riera, a qui retrata com un en-

“Josep Riera et deixa
llibertat, et regala molts
detalls perquè milloris i
és concís”, diu Truñó
trenador que li encanta perquè
"et deixa llibertat, et regala molts
detalls perquè milloris i és concís amb els seus missatges i durant els temps morts".
Per un moment, torna a ser
petitó i reviu els seus inicis al
Bàsquet Safa Claror: "Érem un
grup de bons amics que, a més,
compartíem classe. Competíem
i jugàvem molt bé. Hi vaig viure alguns dels millors moments
de la meva vida".
A Truñó no li va costar massa adaptar-se al seu següent

destí, el Club Joventut Badalona. El primer capítol va ser indescriptible amb l'or al Campionat d'Espanya infantil. Un
èxit inesperat des de fora, per la
qualitat dels rivals, i que a ell no
el va sorprendre. "Jo creia en les
nostres possibilitats i a quarts de
final vam superar el totpoderós
Barça", recorda. A la final, contra el Canterbury, va jugar el seu
"pitjor" partit, però els seus dos
únics punts, de tir lliure, van decidir el títol.
CONFIANÇA
Una experiència que li va donar
confiança per tornar a ser clau,
un any després, en el bronze del
campionat d'Espanya cadet, amb
un triple i dos tirs lliures en els
últims instants. "Recordar aquelles imatges em va donar tranquil·litat per no fallar", confessa.
També que, hores abans del
partit, li comuniquessin des del
club que la temporada següent
formaria part del júnior: "Saber
el meu futur va ser una injecció
d'energia i una gran alegria".
A més, el bronze també els va
obrir les portes a disputar l'Euroleague Basketball Next Generation Tournament, "una cita
que tothom vol jugar i amb jugadors excel·lents; n'hi ha que
han acabat a l'NBA". Al júnior
Truñó va assolir la plata. Èxits
sempre de la mà de Dani Miret,
l'ara entrenador ajudant de Carles Duran al primer equip de la
Penya: "És un tècnic exigent,
guanyador i detallista que té
grans plans de partit i sap treure el màxim de cada jugador".
A la CBA Canarias Basketball
Academy va viure una etapa

donar-ho tot sempre", afegeix. A
la UE Sant Cugat va passar dues
etapes, la primera amb un primer curs amb "un equip
excel·lent i poques derrotes", i
una segona temporada "desastrosa i que intento no recordar
gaire perquè és la pitjor que he
viscut com a sènior".

“Dani Miret és un tècnic
exigent, guanyador i
detallista que sap
treure’t el màxim”, diu

Pau Truñó, format al Bàsquet Safa Claror i la Penya. Foto: CB Esparreguera

"molt bona i molt dura", amb
tres entrenaments matinals per

“El nostre crit era‘All-in’...
JAC!”, recorda el base
barceloní sobre el seu
pas per l’equip santsenc
setmana que començaven a les
sis, les classes, les tardes a la sala

de peses i més pràctiques, els
caps de setmana de partit... "Ens
entrenàvem tant que havíem de
ser molt durs de cap. Ens ajudàvem i motivàvem molt entre
nosaltres", recorda.
De retorn a Catalunya, el seu
primer any de sènior va fitxar pel
JAC Sants de Roger Grimau,
"un molt bon entrenador que en
sap molt de tàctica i va gestionar
bé el grup". "El nostre crit era
'All-in'... JAC!'. L'únic camí era

Tampoc va quedar satisfet
amb el segon periple santcugatenc, d'un curs "bo individualment, però on no van anar prou
bé les coses com a equip, que és
el més important". Un any complicat que no tenia res a veure
amb l'anterior, amb Sergio Salesa, que l'havia dirigit a la CBA
Canarias Basketball Academy, i
al Club Bàsquet TerrAlfàs. A
Alacant va trobar el que el tècnic
li va prometre: "Molts minuts i
responsabilitats. Va ser una temporada molt maca fins que es va
suspendre per la pandèmia, que
va fer que no tinguessin pressupost per treure el sènior a Lliga
EBA el curs següent".
Així que, de nou, el barceloní va haver de fer les maletes i va
anar al Club Deportivo Basket
León 2015, un projecte molt
ambiciós que s'exigia pujar a
LEB Plata. "La meva visió del
bàsquet i la de l'entrenador no
eren semblants, i jo tampoc vaig
jugar molt bé", resumeix, sempre sincer, Truñó.
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| Gungrave G.O.R.E.
Un videojoc de tipus shooter en tercera persona, on no falten els
tirotejos ni la destrucció. Per a PS4 i 5, PC i Xbox Series X/S i One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@santaeulalia)

Quan sembla impossible que pugui superar-se, ho torna a fer. L’èxit de Rosalía (Sant
Esteve Sesrovires, 1992) no té sostre i ella
mateixa s’encarrega de demostrar-ho any
rere any. Després de triomfar als Grammy
Llatins amb El mal querer (2018), el seu segon àlbum i amb el qual va començar el fenomen Rosalía, la sesrovirenca ha estat la
gran vencedora de l’edició d’enguany amb
una proposta ben diferent: Motomami
(2022). A la gala que va tenir lloc el passat 18
de novembre a Las Vegas, la catalana més
internacional de l’actualitat es va endur quatre gramòfons daurats. Concretament, van
ser els premis a millor àlbum de l’any, millor
disc de música alternativa, millor enginyeria
de gravació i millor disseny. A més, estava
nominada a cinc guardons més.

?

180 anys de Santa Eulàlia

...

L’emblemàtica botiga de roba Santa Eulàlia (passeig de
Gràcia, 93) celebra el seu 180è aniversari amb una exposició al Palau Robert de Barcelona (passeig de Gràcia, 107).
Comissariada per l’historiador de moda Josep Casamartina, la mostra ofereix un recorregut entre els anys 1930 i
1990, amb diversos vestits i barrets que mostren l’evolució
de la moda. També s’hi pot veure un vídeo que recull cartells publicitaris, fotografies i altres continguts relacionats
amb Santa Eulàlia, que “evoquen l’època daurada de l’alta
costura barcelonina”, segons diuen des del Palau Robert.

Llibres

R

QUI ÉS

O

A

L

Í

A

El seu èxit no ha parat de créixer des del 2018

Guanyar quatre Grammy Llatins més

QUÈ HA FET

Entre ells, el de millor àlbum de l’any pel seu ‘Motomami’

...

Rendits als seus peus

A LES XARXES

Teatre

S

Ser una estrella internacional

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

A Rosalía li surten els fans de sota les pedres

Música

Pelis i sèries

Crims: la noia de Portbou
Anna Punsí i Marta Freixanet

La salsa
Oriol Vila

Bum-bum
La Marató de TV3

No mires a los ojos
Félix Viscarret

El 3 de setembre de 1990, en marxar de
l’apartament de la seva germana a Florència, l’Evi Rauter va deixar una nota en
què deia que tornaria al vespre. No se’n
va saber mai més res. Tenia només 19
anys. L’endemà de bon matí, a Portbou, va aparèixer el cos d’una noia penjada d’un pi al costat del cementiri. Sense documentació. Sense nom.

Dues ancianes descobreixen per error l’elixir de la joventut i decideixen fer tot el
que no van fer de joves. Aquesta situació
els dona l’oportunitat de reconnectar amb
els seus fills, amb els quals la relació
s’havia marcit del tot: elles, incompreses
i aparcades en una residència, i ells, aparentant vides que no són com semblen.
Al Teatre Aquitània de Barcelona.

El disc de La Marató de TV3, a la venda el
27 de novembre, compta aquest any amb
la participació de més artistes que mai: en
són 185, agrupats en 55 formacions que
interpreten un total de 21 cançons. Entre
ells destaquen Antonio Banderas, Morat,
Pablo López o Tanxugueiras, però també
artistes catalans, com Lildami, Els Catarres o concursants del programa Eufòria.

En Damián acaba de ser acomiadat de
l’empresa on feia vint anys que treballava. Després de tenir una reacció un pèl violenta, surt corrents i s’amaga al primer lloc
que troba en sortir de la feina: un armari carregat en una furgoneta. El moble acaba a casa d’una parella, la Lucía i en
Fede, que tenen una filla adolescent, la
María. En Damián decideix passar-hi la nit.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
És possible prevenir un ictus
Foto: Freepik

i

SALUT

es activacions del codi ictus de Catalunya han crescut un
32% els últims tres anys. L’augment d’intervencions respon,
òbviament, a l’envelliment progressiu de la població, però
també a l’establiment d’un protocol que permet respondre amb
més celeritat. Actualment, 29 hospitals del país formen part de
la xarxa d’atenció a l’ictus i 15 estan connectats a la xarxa teleictus, que permet una avaluació per un neuròleg a distància les
24 hores del dia. El codi s’activa immediatament, quan el SEM
rep l’avís que una persona ha patit un ictus, i envia una ambulància al lloc dels fets. Telefonar de pressa al 112 és la clau.
A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per
aquesta raó. Tot i que és una malaltia associada a la gent gran,
500 persones menors de quaranta anys i gairebé 1.000 persones entre 40 i 50 la pateixen anualment. De fet, és la malaltia
neurològica amb més impacte en aquesta franja d’edat.
L’única manera de prevenir un ictus és mantenir sota control
els factors de risc que multipliquen les possibilitats de patir-lo. I
tenint en compte que segons la Fundació Espanyola del Cor el
80% dels casos són evitables, val la pena intentar-ho.

Les claus
HIPERTENSIÓ
TABAC
DIABETIS
COLESTEROL

Cal tenir controlada la hipertensió arterial, amb dieta,
exercici i, si cal, una medicació adequada
Fumar, ni que sigui una cigarreta diària, incrementa
de manera important el risc cardiovascular
Les persones diabètiques són especialment sensibles
als problemes cardiovasculars: encara cal tenir més cura
Les dades evidencien que si teniu un nivell
de colesterol en sang superior a 240, esteu en risc

Foto: Freepik

L
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