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Les dades que s’extreuen de l’en-
questa de condicions de vida de
l’any 2021 realitzada per l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT) no deixen marge de
dubte: La infància és el grup
d’edat més pobre. Un 32,6% dels
menors de 16 anys viu en situa-
ció de pobresa, respecte del
26,2% que conformen els adults
d’entre 16 i 64 anys, i el 19,1% dels
majors de 65 anys. En total, són
uns 462.000 els infants en si-
tuació de pobresa a Catalunya. 

Si apropem la mirada, l’Ob-
servatori de l’exclusió social, po-
bresa i desigualtat de Càritas
Barcelona mostra que un 24,1%
dels menors d’edat es troba en si-
tuació d’exclusió social severa.

Encara podem apropar més
la mirada. La fundació Germina,
que treballa per oferir oportuni-
tats per a millorar la vida dels in-
fants, explica a Línia Nord que,
entre les seves seus als barris del
Fondo i Raval (a Santa Coloma)
i La Pau i Lloreda (a Badalona)
atenen 300 persones d’entre 5 i
21 anys. Al Casal dels Infants de
Badalona són més de 1.200 nens
i nenes dels barris de Llefià i Sant
Roc els que participen dels ser-
veis educatius que ofereix l’enti-
tat. Pel que fa a la seva homòni-
ma a Santa Coloma, entre els bar-
ris de Fondo, Raval i Santa Rosa,
el Casal dels Infants colomenc
atén gairebé 900 infants. 

LLUMS I OMBRES DE NADAL
Quan cau el sol, per aquestes da-
tes molts carrers de la metròpo-
li s’il·luminen amb els tradicio-
nals llums de Nadal. La campa-
nya de compres es va posar en
marxa divendres passat (fa anys
que el Black Friday serveix per

recordar a tothom que ja arriba
Nadal) i el fred ha envaït fa set-
manes, per fi, l’ambient.

La realitat d’exclusió social i
pobresa que viuen milers d’in-
fants al Barcelonès Nord dis-
corre per una via paral·lela a la
dels grans carrers comercials
plens a vessar de compradors.  

En aquest sentit, si volem
apropar encara més la mirada,
caldria fixar-se en el miler i escaig
de nens en situació de vulnera-
bilitat que aquestes festes re-
bran almenys una joguina com
regal de Nadal, gràcies a l’esforç
de Creu Roja Barcelonès Nord.

LA MÀGIA DE NADAL
Durant tot l’any, Creu Roja tre-
balla, a través del projecte La Jo-
guina Educativa, per fomentar
el valor pedagògic de les joguines
amb els infants, però també amb
els seus pares. Laura Muñoz és la

persona responsable dels pro-
jectes d’infància a Creu Roja
Barcelonès Nord: “Sensibilitzem
els pares perquè tinguin clar que
les joguines també són una eina
per educar. Per això els parlem de
joguines cooperatives, no bèl·li-
ques, i no sexistes”, detalla Mu-

ñoz. Dins d’aquest projecte i de
cara a les festes nadalenques,
Creu Roja proposa la campanya
Els seus drets en joc, mitjançant
la qual preveu entregar joguines
a uns 1.125 infants de Santa Co-
loma i de Sant Adrià. “Tot nen o

nena rep Nadal amb molta il·lu-
sió, si els adults ja estan feliços
quan s’apropen aquestes dates,
imagina’t la canalla”, assegura
Laura Muñoz. El miler llarg d’in-
fants que es beneficiaran de la
campanya venen derivats pels
serveis socials d’ambdues ciutats:
“Els serveis socials ens expli-
quen que enguany es noten més
les dificultats per arribar a final
de mes per part de les famílies
vulnerables”, afirma Muñoz.

ENTITATS AL RESCAT
Mario Cuixart és el director de la
Fundació Germina. “El 70% dels
nanos que atenem tenen molt llu-
ny d’aquí els tiets, o els avis, i la
seva xarxa familiar és molt feble,
per això, durant Nadal, fem molt
d’èmfasi en el fet que Germina si-
gui un espai segur, i un espai de
trobada”, declara Cuixart. A les
seus badalonina i colomenca del

Casal dels Infants doblen esfor-
ços els dies que no hi ha classe,
“si no, els nanos es quedarien
sense lloc de referència”, adver-
teix Eva Ledesma, directora del
Casal dels Infants a Badalona.

A dins dels casals i les fun-
dacions que atenen infants en
risc d’exclusió social s’hi parlen
moltes llengües i es professen
moltes religions. “Intentem que
els espais siguin oberts, atenem
moltes cultures i religions i ofe-
rim un espai d’oci i lleure sense
connotacions cristianes”, explica
Sara Herranz, directora del Ca-
sal dels Infants de Santa Coloma.
Pel que fa a l’aconfessionalitat,
coincideixen els dos casals i la
fundació Germina. Tots tres ad-
meten que si hi ha una tradició
que si que fan servir amb la ca-
nalla aquestes dates, és la del tió.
Sembla que la il·lusió de fer ca-
gar el tió uneix els nanos d’arreu.

Joguines contra la pobresa
» Durant les festes de Nadal, les entitats que treballen amb infants vulnerables doblen esforços
» Una campanya de la Creu Roja del Barcelonès Nord entregarà joguines a més de 1.100 nanos

Imatge de la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja a terres gironines en una imarge d’arxiu. Foto: Marina López/ACN

1.125
Aquests són els
infants que rebran
una joguina de la Creu
Roja Barcelonès Nord

Gerardo Santos
BARCELONÈS NORD
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Estupefacció al Parla-
ment Europeu durant la

compareixença de la di-
rectora del CNI per l’espionatge amb Pe-
gasus. 28 preguntes sobre #Catalan-
Gate. Respostes: ZERO. “No se puede
hablar de eso más que en el Congreso. Los
intereses nacionales son competencia
exclusiva del estado español”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He demanat quatre
pressupostos per can-

viar les finestres de casa.
Quatre han anat de 18 a 12 mil euros.
El cinquè, un tio que ha vingut a les 8
del matí d’un dissabte a prendre mides
amb un metro de tota la vida, ho ha
pressupostat per 6 mil IVA inclòs. Ma-
teixa feina, mateix material.

Si un bitllet només d’a-
nada a ca meua per

veure sa meua família
me costa 120 euros amb es 75% de
descompte de resident, ja me poden
explicar ses històries que vulguin, que
açò és una estafa i encara que me
descomptessin es 100% me sortiria
car, lladres de Vueling.

Casi uno de cada dos
menores de 30 años en

España cobra menos de
1.000 euros. En octubre, el alquiler de
un piso de 60 m² y una habitación cos-
taba de media 1.150 euros en Barce-
lona, 1.005 en Madrid y 850 en Bilbao.
No tenemos proyectos de vida, tene-
mos estrategias de supervivencia.

@bartoleiros@roserlilith@XavierAntich

La lupa

Si algun tret ha definit l’estratègia d’Esquer-
ra Republicana la darrera dècada ha estat la
voluntat de sumar al projecte republicà sen-
sibilitats i persones provinents d’altres espais

polítics. La resposta de l’Estat espanyol al procés de
reforma estatutària que van posar en marxa els go-
verns progressistes a Catalunya la primera dècada
d’aquest segle va afavorir notablement aquest tràn-
sit de capital polític cap a les files republicanes. Eren,
en bona part, persones que van haver de renunciar
al seu propòsit de regenerar l’Estat espanyol un cop
van xocar amb un immobilisme intransigent que fo-
ragitava els federalistes decebuts. En el marc d’aquest
procés han anat desembarcant a ERC persones
amb un gran bagatge polític que han acabat encap-
çalant projectes municipalistes. El cas més para-
digmàtic és el d’Ernest Maragall, guanyador de les
eleccions municipals a Barcelona el 2019 i que re-
peteix com a candidat el 2023, com a símbol d’aquest
trànsit de l’ànima catalanista del PSC cap a l’inde-
pendentisme. El maragallisme forma part avui dia
de l’ADN d’Esquerra Republicana.

Aquesta voluntat de suma, de construir grans ma-
jories i consensos, de comptar amb diferents sen-
sibilitats per poder fer créixer el projecte republicà
i servir la ciutadania de la millor manera possible
és palpable dia rere dia i en tots els àmbits. Només
així s’entén la composició del nou Govern de la Ge-
neralitat, un cop Junts va decidir marxar a l’oposi-

ció. Per obrir aquesta nova etapa, el president Pere
Aragonès va decidir incorporar com a consellers per-
sones provinents de diferents espais polítics, com
Carles Campuzano (un veterà socialdemòcrata amb
una llarga trajectòria a CDC), Quim Nadal (que ha-
via estat conseller del PSC, on va militar 35 anys) o
Gemma Ubasart (que havia liderat Podem a Cata-
lunya). També cal destacar la incorporació al Govern
de l’exdiputada de la CUP Mireia Boya i de Maties

Serracant, exalcalde de Sabadell encapçalant la
Crida per Sabadell. El resultat és un govern plural,
republicà i al servei de la ciutadania, amb la voca-
ció de representar i defensar els grans consensos de
la societat catalana.

Amb les eleccions municipals en un horitzó
cada cop més proper, ara arriba el torn de continu-
ar amb la suma en l’àmbit local. En aquesta línia, les
darreres setmanes s’han anunciat diverses coalicions
d’Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alter-
nativa a diferents municipis metropolitans, com
l’Hospitalet, Cornellà i Mollet, i s’està treballant per

aconseguir més acords en altres ciutats. A les zones
metropolitanes volem continuar creixent i sumant
des de l’esquerra, i ho fem amb qui compartim un
llarg historial de lluites compartides, començant per
les lluites veïnals que va encapçalar el PSUC els anys
70 fins als nostres dies. Amb aquests acords, tenim
la voluntat de representar els nostres barris, amb un
marcat caràcter social i sent útils al conjunt de la ciu-
tadania, especialment en aquests moments en què
la inestabilitat internacional, l’augment dels preus
dels serveis bàsics i la pujada dels tipus d’interès di-
ficulten els projectes de vida de bona part de les fa-
mílies del nostre país.

El republicanisme, doncs, continua sumant, cada
dia i des de tots els àmbits. Hi ha una part de l’inde-
pendentisme que, incapaç de sumar voluntats i de ge-
nerar consensos, ha mostrat un especial interès a ri-
diculitzar el concepte “eixamplar la base”. Aquells que
no tenen un projecte propi ni cap estratègia defini-
da per avançar cap a la República catalana dediquen
totes les seves energies a posar pals a les rodes i a mi-
rar de fer descarrilar el projecte d’aquells que sí que
en tenim. Davant d’aquest tacticisme destructiu, des
d’Esquerra Republicana hi contraposem la nostra res-
ponsabilitat i el nostre esforç incansable per conti-
nuar sumant, treballar per fer possibles grans con-
sensos i ser útils a la ciutadania. Ho continuarem fent,
malgrat el soroll i  les dificultats, des dels valors re-
publicans i progressistes, sempre al costat de la gent.

Volem representar els nostres
barris, amb un marcat caràcter
social i sent útils a la ciutadania

per Oriol López, secretari de Mobilització i Coordinació Municipal d’Esquerra Republicana

A les grans ciutats, continuem sumant
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Enxampat el piròman de Badalona 
que ja havia estat detingut 42 cops1

2
Badalona contracta dotze 
dels desallotjats a la nau del carrer Progrés

El nou propietari de Perucchi 
mantindrà la fàbrica a Badalona

Badalona encendrà els llums 
de Nadal a principis de desembre 

El mercat de Montgat celebra 
sis anys amb música i activitats

El + llegit línianord.cat

3
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5

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

@agenciaacn: Depeche Mode, Kendrick
Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs i
St. Vincent, caps de cartell del @Prima-
vera_Sound 2023.

@324cat: El sindicat Metges de Catalunya,
majoritari en aquesta professió, convocarà
una vaga de dos dies, el 25 i 26 de gener,
per reclamar millores en la sanitat pública.

#VagaDeMetges

@TaniaTapiaDiaz: El Suprem augmenta a
9 anys la pena de presó als exfutbolistes de
l’Arandina per violar una menor. Adverteix,
però, que amb la llei antiga haurien estat 10.

#NomésSíÉsSí #CartellDeNivell

La clau

Des que la ultradreta té veu
als mitjans de comunica-
ció i governa en alguns pa-

ïsos europeus i comunitats autò-
nomes d’Espanya, la societat oc-
cidental està desorientada i ha
perdut els valors i els principis que
sempre havia defensat per esde-
venir una societat millor, més
lliure i democràtica.

A Espanya, la majoria dels di-
rigents d’ultradreta i també d’una
part de la dreta posen en valor l’è-
poca més terrible i dolorosa de la
nostra història recent. I, pel que
sembla, a una gran part de la so-
cietat això no els provoca nàusees
ni horror, un fet preocupant.

Costa d’entendre que, a molts
països d’Europa i també a Espa-
nya, la ciutadania voti partits fei-
xistes, responsables de la mort i de
les tortures de milions de persones. 

La nostra societat encara llui-
ta per recuperar els cossos dels
morts i desapareguts en una guerra
provocada per un personatge san-
guinari, Francisco Franco,  que no
va respectar la legalitat vigent i es
va alçar contra el govern legítim i
va imposar una dictadura que va
durar quaranta anys.

És penós escoltar el que diuen
aquests personatges grotescos i es-
trafolaris, velles mòmies hereves
del passat, defensant la dictadura
i justificant la sublevació d’una part
de l’exèrcit espanyol sota el co-
mandament d’aquest ambiciós i
criminal personatge, Franco, sen-
se escrúpols ni consciència.

N’hi ha que diuen que hem d’o-
blidar-nos de la guerra dels nostres
avis, que no cal buscar ni desen-
terrar els nostres morts, que s’ha
de deixar en pau, això si, els seus

herois enterrats amb honors en
llocs privilegiats. Que la guerra,
com he sentit dir al cap de l’o-
posició i a una tertuliana en la te-
levisió pública, “va ser una cosa
dels nostres avis”.

Aquesta gent ja no ve de
matinada. Ara utilitzen els mit-
jans i el poder que tenen, i que de
fet mai han perdut, per malpar-
lar contra la democràcia, contra
els que denuncien les injustícies
i les desigualtats i contra tots
aquells que defensen que una al-
tra societat és possible.

Fins fa uns anys aquests per-
sonatges també hi eren, però no
tenien la visibilitat i el protago-
nisme que tenen ara. I el més
greu és que són pocs els qui pro-
testen o denuncien les formes i
els continguts dels missatges i els
discursos provocadors d’aquests
“nostàlgics del passat”.

Com és possible que la po-
blació no es rebel·li contra uns se-
nyors que protesten perquè el go-
vern vol que aquells que més
s’han beneficiat durant aquesta
crisi paguin més impostos? Com
s’explica que, quan la pobresa
afecta tants i tants treballadors
i treballadores, els bancs espa-
nyols s’embutxaquin més de
1.400 milions extra en només
tres mesos, a costa de famílies,
petites empreses i autònoms? 

Com és possible que les em-
preses elèctriques aconsegueixin
batre tots els rècords en benefi-

cis? Per posar només un exem-
ple, la companyia elèctrica Iber-
drola s’endurà aquest any més de
4.000 milions d’euros.

Els propietaris i directius
d’aquestes grans empreses i en-
titats financeres no tenen cap
vergonya d’utilitzar les seves ti-
telles polítiques, la ultradreta i
bona part de la dreta, per oposar-
se a qualsevol mesura que vagi
en la direcció de reduir desigu-
altats i evitar l’exclusió social. 

I el més terrible és trobar-te
amb persones treballadores que
justifiquen i aplaudeixen aquests
dirigents de partits feixistes.

Caldrà fer una reflexió seriosa
i profunda per part dels que de-
fensem la democràcia i els drets
humans per intentar esbrinar les
raons pels quals s’ha arribat a
aquesta situació. No cal asse-
nyalar culpables, però és evident
que el mèrit no és dels feixistes,
sinó de tots aquells que han re-
nunciat a defensar drets i lliber-
tats a canvi de beneficis parti-
culars. També d’aquells que
s’han deixat enganyar i enlluer-
nar pels cants de sirena dels
populistes. Uns i altres accepten
ser submisos i obeir els dictats i
els interessos dels poderosos
que no volen que res canviï.

Davant d’això, la solució pas-
sa per anar als barris i escoltar el
veïnat. És necessari i urgent per
evitar la catàstrofe. Badalona i la
seva gent s’ho mereixen.

Hem perdut el seny
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

Durant les festes de Nadal, 
les entitats que treballen amb
infants vulnerables doblen

esforços. En aquest sentit, una
campanya de la Creu Roja del
Barcelonès Nord entregarà

joguines a més de 1.100 infants
de Santa Coloma i Sant Adrià. 

pàgina 3Creu Roja

El Club Nàutic Bétulo ha celebrat
el seu cinquantè aniversari amb
un acte emotiu i un sopar de
gala que va comptar amb la
presència de l’alcalde Guijarro. 
El futur del club està en perill 

per la Llei de Costes 
del govern espanyol.

pàgina 9C.N. Bétulo

Amb el lema L'art no entén de
diferències es va celebrar, entre
el 24 i el 27 de novembre, el

dotzè Festival Internacional de
Teatre Integratiu (FITI) de Santa

Coloma, organitzat per la
companyia Alquimistes Teatre

i l’Ajuntament colomenc. 
pàgina 14FITI
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Mirada pròpia
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La tàctica de llançar enganys, mentides,
postveritats o com vulguin anomenar-les
està feta amb la intenció d’estendre una in-
formació manipulada o directament falsa

fins a aconseguir que es converteixi en una veritat
en l’imaginari de la població. Això ho expliquen per-
fectament algunes persones enteses en la matèria i
també aquelles persones opinadores professionals
que es passegen pels platós de
tants programes de tertúlies,
dels que ofereixen, sobretot,
panem et circenses.

Qui no recorda els bombar-
dejos de l’estiu? Aquelles can-
çons amb què ens martiritzaven
durant l’època estival? Doncs les
campanyes mediàtiques de cri-
minalització de l’ocupació no en
són ni més ni menys que un bon
exemple. Han arribat per que-
dar-se en substitució dels vells
èxits estiuencs. Podríem fins i
tot posar-hi títols. Un d’ells po-
dria ser: “Compte, no vagi a
buscar el pa que quan torni li
hauran ocupat l’habitatge”.

El que és inaudit és que,
periòdicament, són les dades de
l’administració les que informen
que les ocupacions van baixar
un 7% entre el 2019 i el 2021.
Que el 100% dels pisos ocupats
estaven buits. I que d’aquests, el
73% pertanyien a grans tenidors
com la Sareb. Aquestes són les
darreres dades facilitades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Però és clar, el mal ja està fet i
és més còmode quedar-se amb
la mentida que intentar anar a
l’arrel del problema.

I ara, posem-nos per un moment a la pell d’una
persona que ha d’ocupar un habitatge per necessi-
tat, perquè l’han desnonat per no poder assumir l’in-
crement desorbitat del lloguer o perquè no pot pa-
gar la hipoteca, perquè ha perdut la feina i no té xar-
xa de suport econòmic entre la família o les amis-
tats. Si això li passés a vostè, estimada persona que

gentilment està llegint aquest article d’opinió, es que-
daria de braços plegats, sabent que hi ha milers d’ha-
bitatges buits de bancs i d’entitats financeres,
aquells que ens han tret i que són utilitzats com a
mercaderia amb fins de lucre?

Anem ara al punt més cru de la situació: posem
per cas que vostè té una família amb membres me-
nors d’edat, amb persones grans o amb algun grau

de dependència, és a dir, una família vulnerable. Ac-
ceptaria anar-se’n a viure al carrer perquè els bancs
o entitats financeres (també anomenades fons vol-
tor) es neguen a fer-li un lloguer social d’acord amb
els seus ingressos, malgrat que a Catalunya ho pre-
veu la Llei 24/2015? Per cert, aprofito per dir que
l’administració no els pressiona prou perquè la com-
pleixin ni tampoc ofereix sortides dignes d’allotja-

ment perquè vostè i la seva família no acabin al car-
rer. Estic gairebé segura que, si encara li quedessin
forces per pensar, davant d’una situació tan deses-
perada acabaria lluitant per aconseguir un habitatge
buit de grans propietaris i l’ocuparia per poder co-
mençar a gestionar aquest lloguer social al qual té
dret com a persona de bona fe que s’ha vist des-
bordada per les circumstàncies.

Fem aquesta anàlisi: saben
quina és la solució per evitar l’o-
cupació? Garantir el dret a un
habitatge digne! Per això des de
la PAH i altres plataformes so-
cials hem treballat pel dret al
sostre per a totes, que a Cata-
lunya ens va conduir fins a la
consecució de la nostra pre-
uada Llei 24/2015 de mesures
urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica.

La PAH hem trencat la su-
premacia de la banca a força de
pressionar les seves entitats.
Però ho hem fet de manera pa-
cífica. Queden enrere aquells
temps en què, angoixades per
no poder pagar, ens presentà-
vem a les seves oficines per ex-
plicar els nostres problemes de
liquiditat. Aquelles oficines on,
quan tot anava bé, ens atenia l’e-
quip de comercials ben entre-
nats per dir-nos que estàvem
fent la inversió de la nostra
vida, que l’habitatge mai no es
depreciaria, que tot era xerino-
la. I, de sobte, tot es va torçar i
van començar a tractar-nos amb
menyspreu, a fer-nos sentir cul-

pables per haver “volgut viure per sobre de les nos-
tres possibilitats”… Ah, “és el mercat, amic”. Va ser
aquí quan vam fer recollida de la intel·ligència
col·lectiva que ens caracteritza i vam començar a vi-
sitar-los en manades, sempre molt pacífiques, però
gens disposades a anar-nos-en sense una solució.

Així que, bancs i voltors: un desnonament?
Una ocupació!

Les millors
perles

Què faries per demostrar a la policia que no has begut, tot i
haver rebentat l’alcoholímetre en el control? A Sevilla un

home va provar sort amb la capoeira. Sorprenentment,
l’espectacular tombarella no va convèncer els agents.

Un home va a Urgències perquè el seu rellotge
intel·ligent li diu que no té pols. Sí que en té. La

recepta del metge: reparar l’aparell. Queda clar que
l’intel·ligent és el rellotge espatllat, i no el seu propietari.

Manolo Lama, comentant el primer partit d’Espanya a
Qatar: “Están los costarricenses rezando a su Dios. Vamos a

rezar nosotros al nuestro”. Un company li va haver de recordar
que és el mateix Déu (per raons que ara no venen al cas).

Hollywood ens mira. L’actriu Eva Longoria, que fa mesos
que treballa en una sèrie a l’Empordà, ha penjat un

vídeo en què li pregunta a la seva amiga on són. L’amiga diu
“a Espanya” i Longoria s’afanya a corregir-la: “A Catalunya”. 

LA FOTO

per Lucía Navarro, activista de la PAH de Barcelona

A qui interessa criminalitzar l’ocupació?

Maxime Van Cleven/ACN
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@urinethearmynow: Me estoy acordando
del anterior mundial cuando marcó un gol
Japón y un hombre en el bar felicitó al
chino que estaba jugando a las tragaperras.

@Antoni_Gelonch: Alguna cosa co-
mença a moure’s a la Xina? Centenars de
persones es manifesten denunciant la po-
lítica de covid 0 del govern.

@paucusi: Sempre que et prometen una
“experiència immersiva”, l’únic que
acaba passant és que la música està
massa forta.

Tribuna

Les tendències alcistes del preu de l’electrici-
tat s’estan produint en un context de crisi
econòmica i social derivada de la crisi sani-
tària de la covid. Els impactes devastadors de

la pandèmia ens desvelen xifres alarmants, com ara
l’increment de l’exclusió social severa. Això ens situa
davant d’una societat cada cop més desigual, en la
qual el grup que més augmenta és el de les persones
més desafavorides, a les quals els és cada cop més di-
fícil participar en la societat per les seves dificultats
per accedir al treball, consum, habitatge o serveis bà-
sics. És preocupant que, mentre que aquest gruix de
persones han caigut en situació d’exclusió amb una
rapidesa vertiginosa en context de crisi, el procés de
sortida d’aquesta situació en context de recuperació
serà molt més lent. Però, a casa nostra, no tothom ho
està patint de la mateixa manera: la geografia urba-
na de la pobresa a Barcelona posa en relleu les desi-
gualtats a la ciutat.

A tot això s’ha d’afegir que l’hivern que s’acosta es
preveu que serà un dels més durs a Europa, però no
pas perquè hagi de ser més fred que la mitjana, sinó,
en gran part, per les conseqüències de la invasió rus-
sa d’Ucraïna i la inflació.

A l’Estat espanyol no s’espera, de moment, arribar
a l’extrem de tenir talls de subministraments, però la
guerra es nota des de fa mesos a les factures dels sub-
ministraments bàsics. Són moltes les famílies a casa
nostra que seran incapaces de mantenir el seu habi-
tatge a una temperatura adequada durant els mesos

freds o s’hauran d’endarrerir en el pagament dels re-
buts dels subministraments bàsics.

Centrant-nos en les tarifes elèctriques, ens cal de-
fensar la necessitat d’abordar els assumptes relacio-
nats amb l’energia des d’un enfocament basat en els
drets humans. Un canvi de paradigma, un nou con-
tracte social, encaminat a fer que les persones deixin
de ser considerades mers clients d’una empresa sub-
ministradora i passin a ser titulars d’un dret subjec-
tiu als subministraments bàsics a un preu assequible
i dins d’uns paràmetres de consum bàsics i essencials.
Ens cal transitar de l’assistencialisme i els privilegis a
l’àmbit de les necessitats i els drets.

És per aquesta raó que considerem que la formu-
lació del dret humà a l’energia és una prioritat davant
la mercantilització que està patint aquest bé comú. Mer-
cantilització que implica que el poder de control sobre
aquest bé bàsic es concentri en mans d’uns quants ac-
tors econòmics, grans oligopolis, amb el vistiplau de les
autoritats públiques.

Sabent que l’energia és indispensable per a la vida de
les persones, no ens podem permetre durant més temps
el luxe de deixar la seva supervisió en mans purament pri-
vades, ja que qui té el poder sobre el subministrament
energètic acaba exercint control sobre la societat. Revertir
les lògiques imperants avui dia passa per la formulació
i el reconeixement del dret humà a l’energia. No serà una
tasca fàcil, però sí que és possible: només cal que gosem
jugar la partida, com així ho hem fet en el darrer infor-
me de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Flaixos

Ens cal defensar 
la necessitat d’abordar 
els assumptes relacionats
amb l’energia des d’un
enfocament basat 
en els drets humans

““
per David Bondia, síndic de greuges de Barcelona

El dret humà a l’energia
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Més de 370.000 euros per 
a l’Institut Pompeu Fabra

ENSENYAMENT4El president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
va visitar ahir dimecres l’Institut
Pompeu Fabra per presentar
un pla de millora de l’eficiència
energètica dels centres educati-
us catalans. 

El Departament d’Educació
destinarà un total de 102 milions
d’euros, provinents dels fons
europeus REACT. La visita del
president Aragonès a Badalona

no va ser casual, ja que l’Institut
Pompeu Fabra rebrà més de
370.000 euros per millorar la
seva eficiència energètica. 

El conseller d’Educació, Jo-
sep Gonzàlez Cambray i l’alcal-
de, Rubén Guijarro, van acom-
panyar el president Aragonès
durant la visita, durant la qual es
va fer un recorregut pel centre
educatiu per conèixer les millo-
res que s’hi duran a terme.

Els llums nadalencs lluiran 
a partir de la setmana vinent

NADAL4L’Ajuntament va ga-
rantir dilluns que encendrà els
primers llums de Nadal a prin-
cipis de la setmana vinent. 

Després que a finals d’octu-
bre el concurs per instal·lar el
nou enllumenat quedés desert i
fos impugnat, el consistori va as-
segurar a l’ACN que la setmana
passada ja va resoldre la nova li-
citació i que a partir del passat di-
lluns es començarien a col·locar
els primers elements. 

La previsió és encendre els
diferents trams de llums a me-
sura que estiguin instal·lats,
prioritzant els grans eixos co-
mercials. Tot i la polèmica que
ha envoltat la nova lluminària, el
govern local justifica el retard de
l’encesa per la situació de crisi
energètica. 

“Ens semblava una irres-
ponsabilitat il·luminar tota la
ciutat un mes abans de Nadal”,
asseguren fonts municipals.

SEGURETAT4El ple municipal
va aprovar dimarts una partida
de 60.000 euros que servirà per
posar en marxa un equip de 26
serenos, que vigilaran els carrers
de la ciutat a partir del mes de fe-
brer en horari nocturn. 

Segons han explicat fonts
municipals, hi haurà un total de
quatre serenos per cada distric-
te de la ciutat. El cos estarà for-
mat per badalonins aturats que
seran contractats i formats al
Servei Impuls Municipal de Pro-
moció de l'Ocupació (IMPO).

El consistori anunciarà prò-
ximament com es faran els pro-
cessos de selecció per les 26
places de serenos. Les caracte-
rístiques del servei, entre altres,
seran l'observació nocturna de la
ciutat, el caràcter social i de co-
ordinació operativa amb els ser-
veis de via pública (enllumenat,
neteja i incidències a la via pú-
blica), així com amb els cossos de
seguretat i d'emergències.  Se'ls
dotarà d'una indumentària fà-
cilment identificable. De mo-
ment, el consistori preveu que el

servei funcioni durant 9 mesos.
Aquesta iniciativa replica una
mesura que ja funciona en mu-
nicipis de l'àrea metropolitana
com Cornellà, Santa Coloma o
Mataró. Aquest programa serà
possible gràcies a una subvenció
de l'AMB i els 60.000 del pres-
supost municipal aprovats en el
passat ple municipal.

L’alcalde, Rubén Guijarro, ha
llençat un missatge contundent
sobre la posada en marxa dels
serenos. “No tolerarem que l’es-
pai públic es degradi durant la
nit. A més, volem millorar la sen-
sació de seguretat de les dones
durant la nit als carrers de Ba-
dalona”, va assegurar dimarts
Guijarro als mitjans.

Els serenos de Mataró, el mes de juny d’enguany. Foto: Aj. de Mataró/ACN

La ciutat tindrà 26 serenos 
nocturns a partir del febrer

Can Casacuberta | Reclamen més informació sobre la reobertura
La plataforma Can Casacuberta Oberta ha denunciat a través d’una carta a la regidora de

cultura, Anna Lara, la seva insatisfacció per la “manca de transparència” del consistori,
i reclamen una nova audiència oberta per esvair dubtes sobre la data de reobertura.
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SEGURETAT4L’alcalde Rubén
Guijarro va presentar aquest
dimecres la unitat Domus de la
Guàrdia Urbana. Aquesta unitat
servirà per “prevenir, detectar i
actuar” davant dels casos d’o-
cupacions d’habitatges a la ciu-
tat, ha explicat Guijarro. Domus
està formada per vuit agents,
que treballaran de manera co-
ordinada amb altres regidories
i que estaran en contacte per-
manent amb la ciutadania i els
propietaris dels pisos, siguin
grans tenidors, fons d’inversió o
petits propietaris. En aquesta lí-
nia, el consistori ha habilitat
un número de telèfon exclusiu,
el 617 369 669, perquè la ciuta-
dania pugui informar directa-
ment de possibles ocupacions.

Presenten la
unitat per evitar
les ocupacions

CRISI CLIMÀTICA4 L’Ajunta-
ment ha posat en marxa el sis-
tema Life Baetulo, un aplicatiu
d’alerta integral i multirisc que
anticipa i monitoritza els episo-
dis de perill climàtic. 

El sistema engloba els avisos
i protocols per pluges torrencials,
descàrregues del sistema de sa-
nejament, ventades, temporals
marítims, onades de calor i de
fred, nevades, gelades, incen-
dis forestals i episodis de conta-
minació atmosfèrica.

Life Baetulo permet em-
prendre accions preventives o re-
actives, ja que prediu anticipada
ment els episodis meteorològics
rellevants que poden causar im-
pacte al municipi. Al mateix
temps, informa a temps real de
la seva evolució, fa una estima-
ció dels impactes i identifica els
elements més vulnerables.

Instal·len una
alerta d’episodis
de perill climàtic

ENTITATS4Els actes de cele-
bració del cinquantè aniversari
del Club Nàutic Bétulo van fi-
nalitzar amb un sopar de gala el
passat 26 de novembre. 

Abans del sopar, tanmateix,
es va dur a terme un emotiu acte
amb la presència d’amics i socis
del club; i algunes autoritats
com l’alcalde Rubén Guijarro. A
banda del batlle, també van as-
sistir a l’acte el gerent de Mari-
na Badalona, Imanol Sanz, i els
presidents de les federacions
catalanes de rem, de surf i de
vela. “L’acte va anar força bé, tot
plegat va durar quatre hores i
vam poder repassar la història

del club amb fotografies i ví-
deos”, explica el president del
Bétulo, Josep Anton Violán.

La celebració del club nàutic
va servir per recordar-ne els orí-
gens i per parlar del seu futur en
l’àmbit esportiu, tot i que és el fu-
tur de la mateixa entitat el que
desperta inquietuds. La Llei de
Costes del govern espanyol fa pe-
rillar la seva supervivència. La
normativa indica que els edificis
arran de platja tinguin unes di-
mensions màximes de 300 me-
tres quadrats, mentre que el Bé-
tulo en fa uns 800, sense comp-
tar la zona d’embarcacions. Ara
fa un any, la Generalitat va no-

tificar al club que s’hauria d’en-
derrocar en compliment de la llei
espanyola. L’estat de pausa ac-
tual s’explica perquè l’Ajunta-
ment va presentar al·legacions a
la llei, i el club va demanar me-
sures cautelars a la Generalitat
per aturar-ne l’enderrocament.
“Al final, és un tema de voluntat
política”, opina el president Vio-
lán, que considera la Llei de
Costes “injusta” per als clubs
nàutics. Una altra possible so-
lució passaria perquè el govern
central canviï la seva llei de cos-
tes, de manera que sigui la Ge-
neralitat i no l’Estat qui gestio-
ni els clubs nàutics del principat.Un instant de la gala del 50 aniversari del club. Foto: Club Nàutic Bétulo

El Club Nàutic Bétulo celebra
els 50 anys amb un futur incert
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4“Quan ja anava a llençar la to-
vallola, em va oferir una darrera
mà que em va salvar”. La Berta
(nom fictici per preservar la seva
intimitat) és una professional de
la neteja que ha refet la seva vida
després de patir maltractament
per part de la seva exparella. Ho
ha fet amb l’ajut de la Unitat de
Suport i Acompanyament a les
Persones (USAP) de Clece –on
treballa–, una iniciativa que s’em-
marca en el compromís de l’em-
presa per una societat lliure de
violència masclista. El seu és un
cas de superació i de determina-
ció per deixar enrere les adversi-
tats, així com el de la Mari (igual-
ment nom fictici per preservar la
seva intimitat), una altra profes-
sional de la neteja de Clece que
durant l’últim any ha viscut un au-
tèntic calvari relacionat amb la
seva anterior parella.

Tant la Berta com la Mari van
beneficiar-se d’un acompanya-
ment que té la finalitat de detec-
tar i d’assistir dones que han es-
tat o són víctimes de violència de
gènere. “Aquesta és una causa
que ens sentim molt nostra”, afir-
ma la Montse Parés, delegada
social de Clece a Catalunya, a qui
tant la Berta com la Mari estan
eternament agraïdes per l’ajuda.

La USAP està formada per una psi-
còloga, l’Olga, que s’encarrega
d’aconsellar i d’acompanyar
aquestes dones en tot el procés
cap a una vida millor. “Volem aju-
dar les dones supervivents de
violència masclista perquè reini-
ciïn la seva vida i s’empoderin”, as-
segura la Montse, que assenyala
que aquest suport no és invasiu.
“Prevenim i detectem, però mai
actuem en contra de la voluntat
de ningú”, aclareix la delegada so-
cial. “Volem establir un vincle de
confiança amb la persona”, afe-
geix, en aquest sentit.

“HI HA UNA SORTIDA”
Les històries de la Mari i de la Ber-
ta són casos d’èxit. I és que tant
una com l’altra han pogut refer la
seva vida. “Hi ha una sortida”, re-
peteix la Berta una vegada i una
altra durant l’entrevista. Ella diu
que explica la seva història perquè
les dones que són víctimes de vio-
lència de gènere facin el pas i dei-
xin enrere els cops, els insults i la
por. “No estem soles, hi ha una se-
gona vida”, corrobora la Mari, que
fa un any va patir una greu agres-
sió per part de la seva exparella
que va fer obrir-li els ulls. Arran
d’aquells fets, va demanar consell
al seu entorn i va fer el pas de de-

nunciar. Així i tot, totes dues re-
coneixen que la por arriba a ser
paralitzant. En aquest sentit, la
Mari, que ara viu en un habitatge
protegit, reconeix que els mesos
posteriors a denunciar la seva
exparella van ser durs. “Em cos-
tava sortir al carrer, no podia dor-
mir i tenia malsons”, recorda. “Es-
tava morta de por”, resumeix.

Per la seva banda, la Berta
posa l’accent en la incertesa pel
futur. I és que, per a ella, la clau és
tenir una feina que et permeti ser
“independent” per tirar endavant.
I més en el seu cas, amb tres cria-
tures per les quals ha hagut de ser
“valenta”. “Jo puc amb tot”, es va
esperonar en el moment de fer el
pas per deixar enrere una vida de
violència. Sobre aquesta qües-
tió, la Montse destaca que la fei-
na “és molt important per a elles”,
perquè a més de ser un “espai se-
gur on se senten lliures”, es ge-
neren “entorns de confiança” que
faciliten la tasca de la USAP.

Perquè un cop detecta un cas
entre les treballadores, Clece posa
en marxa uns protocols d’auto-
protecció que treballen amb les
víctimes perquè, si les agressions
es tornen a repetir –cosa que
acaba passant sovint–, sàpigu-
en que tenen un referent que

els pot ajudar. Es tracta d’un
acompanyament intern i espe-
cialitzat, que també està pensat
per a persones en risc d’exclusió
o amb diversitat funcional.

UN CANVI DE VIDA
Actualment, tant la Berta com la
Mari han fet un gir radical a les se-
ves vides. La Berta ho testimonia a
través dels seus fills, amb els quals
viu en un pis de lloguer social al
Barcelonès Nord gràcies al Pro-
jecte Vesta, una iniciativa del Con-
sorci del Besòs amb el suport de l’A-
juntament de Barcelona que ofe-
reix casa a dones sense sostre,
maltractades o en risc d’exclusió. De
fet, Clece estableix aliances amb
entitats del Tercer Sector per la in-
serció al món laboral de dones que
pateixen violència i promoure així
nous començaments que siguin la
llavor de noves vides.

“Ara no hi ha crits a casa, és me-
ravellós”, destaca la Berta. I s’emo-
ciona quan parla de la seva filla
gran, que l’ha ajudat molt per fer
el pas cap a un nou horitzó vital. “Es
va haver de fer gran”, afirma, emo-
cionada, així com quan recorda
com la USAP i Clece van estar al seu
costat per a qualsevol cosa que ne-
cessitava, tant per portar-li roba
com joguines per als seus fills.

Per tot plegat, la Berta repeteix
que el compromís de Clece i figu-
res especialitzades com la USAP
“haurien d’existir a totes les em-
preses”. En la mateixa línia es mou
la Mari, que destaca que l’empre-
sa sempre li ha donat “facilitats”. De
fet, cada cop va augmentant les ho-
res de feina. “Anar a treballar em
motiva molt”, destaca, tal com fa la
Berta, que considera que la feina és
“molt important” per fer un pro-
jecte de vida independent i lliure.

FUTUR ESPERANÇADOR
Els horitzons d’aquestes dues su-
pervivents són més esperançadors
que mai. “Ara soc el que sempre he
volgut ser”, diu la Berta. “La meva
vida ha canviat completament”,
afirma la Mari, que reconeix que ara
vol fer coses que no havia fet abans.
Motivació palesa en dues dones
que, amb valentia i determinació,
van prendre una decisió que els ha
salvat la vida. “Jo no estaria parlant
ara mateix amb vosaltres si no fos
pel pas que vaig fer i l’ajuda rebu-
da”, coincideixen a dir tant l’una com
l’altra. Amb tot, “històries impac-
tants que deixen marca”, descriu la
Montse, que tanca la conversa
amb un missatge d’esperança per
a les dones que pateixen violència:
“Deixar-ho enrere és possible”.

Un cop detecta un cas entre les treballadores, Clece posa en marxa uns protocols d’autoprotecció que treballen amb les víctimes. Fotos cedides

“No estem soles”: una mà amiga per
deixar enrere la violència masclista
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El ‘Ravaleando 2022’ potencia
el teixit associatiu del barri

ENTITATS4El barri del Raval
va tornar a acollir, vuit mesos
després, una altra edició de l’ac-
ció comunitària Ravaleando,
amb l’objectiu de fer visible el po-
tencial associatiu del barri.

La cita va tenir lloc al parc dels
Pins, popularment conegut com
a parc del Motocròs, i va aplegar
un total de 37 associacions, ser-
veis i recursos del barri. 

La programació constava
d’exposicions, tallers, propos-
tes de manualitats i fins i tot jocs
que promocionaven els hàbits
saludables com el RavalOca.

A banda, els organitzadors,
l’associació de veïns del barri,
van preparar accions de sensi-
bilització sobre salut o accessi-
bilitat. També hi havia a l’abast
dels assistents més petits una
motocicleta Harley, i una moto
i un cotxe dels Mossos d’Es-
quadra. Destaca la participació
al Ravaleando, la primera, de la
Fundació Hospital de l’Esperit
Sant. La carpa de l’hospital va
servir com a punt d’informació
sobre els elements nocius que
conté el tabac. Tot plegat va
acabar amb la paellada popular. 

CULTURA4Amb el lema L'art
no entén de diferències es va ce-
lebrar, entre el 24 i el 27 de no-
vembre, el dotzè Festival Inter-
nacional de Teatre Integratiu
(FITI) de Santa Coloma, orga-
nitzat per la companyia Alqui-
mistes Teatre i l’Ajuntament. 

El FITI és un festival “patri-
moni de Santa Coloma”, afirmen
les directores del festival, Veró-
nica Ramírez i Francia Gajardo.

Gairebé un miler de persones
van gaudir dels espectacles oferts
per les diferents companyies
professionals formades per ar-
tistes amb diversitat funcional i
sense. Les obres es van dur a ter-
me al Teatre Sagarra i a la Bi-
blioteca Central de la vila.

La programació va oferir circ
amb la companyia Mur, que va
escenificar l’obra De Tu a Tu;
però també teatre amb els am-
fitrions del festival, la companyia
Alquimistes Teatre, que va in-
terpretar Lorca en Femení. La
dansa va venir a càrrec de la
Fristch Company de la Fundació
Psico Ballet Maite León, que va

tancar el festival amb l’especta-
cle Sin Par. Les directores del
festival valoren molt positiva-
ment com el públic va rebre els
diferents espectacles. “La gent va
valorar molt la feina dels intèr-
prets”, asseguren Ramírez i Ga-
jardo. Diumenge va tenir lloc
una taula rodona que versava so-
bre el procés creatiu en les arts

inclusives. “Se’ns va fer molt
curta perquè es van tractar temes
molt interessants, com ara la fei-
na que ha de fer una persona no
vident per interpretar dalt de
l’escenari”, expliquen les direc-
tores, i afegeixen que encara
queden estigmes per erradicar
sobre la vàlua de les persones
amb discapacitat. 

L’espectacle ‘Sin Par’, de la Fundació Psico Ballet Maite León. Foto: FITI

Èxit d’assistència a la 12a edició
del Festival de Teatre Integratiu

El ‘Ravaleando 2022’, al parc dels Pins. Foto: Twitter (@scgramenet)

Eleccions | Blanc, candidat de la CUP-Gent de Gramenet
Aitor Blanc serà el candidat de la CUP-Gent de Gramenet a les eleccions municipals

del mes de maig de l’any que ve.  La presentació oficial de Blanc es va dur a terme aquest
dimarts amb la presència de l’exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
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Actualitzat el protocol local
contra la violència masclista

IGUALTAT4En el marc dels ac-
tes pel Dia Internacional Contra
la Violència vers les Dones, el
passat dia 25 de novembre es va
dur a terme la presentació i sig-
natura oficial de l'actualització
del Protocol Municipal contra la
Violència Masclista. 

Un protocol d’aquest tipus
resulta una eina indispensable
per als serveis municipals i els
agents socials. Serveix per deli-
mitar les funcions de cadascú da-
vant d’una agressió masclista i
per marcar els canals de comu-
nicació adequats per a una bona

atenció a la víctima. Segons as-
segura el consistori, el fet de dis-
posar d’un protocol “ha permès
crear una xarxa entre serveis,
oferint una atenció veritable-
ment integral i de qualitat a les
dones”. Amb aquesta actualit-
zació s’han incorporat al proto-
col els nous serveis de què dis-
posa la Comissió Tècnica contra
la Violència Masclista, com ara
el Servei d’Intervenció Especia-
litzada del Barcelonès Nord o els
centres d’atenció a la salut sexual
i reproductiva de la Mina i del
doctor Barraquer.

CIVISME4Des de la setmana
passada, un equip de nou per-
sones treballa pels carrers de la
ciutat amb la tasca d’analitzar les
actituds respecte al civisme que
hi ha al municipi i promoure un
bon ús de l’espai públic. 

“El projecte està basat en
una perspectiva pedagògica i de
sensibilització, no en una pers-
pectiva punitiva”, explica l’al-
caldessa, Filo Cañete. L’Asso-
ciació de Veïns de La Catalana
troba que es tracta “d’una bona
proposta, però que no resoldrà
els problemes”, sostè el presi-
dent, José Caparrós. 

La contractació per un any
de l’equip d’agents cívics és, se-
gons l’Ajuntament, el primer
pas per crear una estructura
estable. “Ara s'està fent una tas-
ca de prospecció, d'enquestes a
la ciutadania per recollir els as-
pectes que més la preocupen”,
detalla Cañete. Per a Caparrós,
no és necessari aquest pas “ja
que l’Ajuntament sap de sobres
quins problemes de civisme te-
nim, sobretot a La Catalana”.

Caparrós detalla que l’associació
de veïns li ha traslladat al con-
sistori molts cops els actes incí-
vics més recorrents al barri.
“L’ús incorrecte dels contenidors
de brossa, la recollida de mobles
vells, així com molèsties causa-
des pels pisos turístics de la
zona”, enumera Caparrós. An-
toni Pons, del barri de Sant
Joan Baptista, afegeix a la llista

d’actes incívics “els aparcaments
indeguts, i l’ús incívic de patinets
i de les papereres”. L’alcaldessa
Cañete diu que l’Ajuntament
n’és conscient. “Ja hem decidit
que la gestió dels residus i els ex-
crements de gossos seran dos
dels eixos sobre els quals s'ac-
tuarà, a banda de l'ús de vehicles
de mobilitat personal com els
patinets”, conclou l’alcaldessa. 

Els agents cívics treballen des de la setmana passada. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament contracta un
equip de nou agents cívics

Moment de la signatura del nou protocol. Foto: Twitter (@AjSantAdria)

Participació | Reurbanització de l’avinguda de la Platja
Des d’avui ha quedat obert el procés de participació ciutadana per decidir com serà la
reurbanització de l’avinguda de la Platja. Es pot opinar telemàticament a través de la

plataforma Decidim Sant Adrià i en persona, a partir del 12 de gener, al Casal de Cultura.
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Ja ha començat l’enderroc 
de la Ceràmica Montgatina

MONTGAT4L’Ajuntament va
informar, diumenge passat, que
l’enderroc de l’antiga fàbrica de
la Ceràmica Industrial Mont-
gatina va començar a mitjan
mes de novembre. 

Els treballs d’enderroc només
van poder engegar-se després
d’identificar els propietaris ac-
tuals i del desallotjament de les
persones adultes que vivien en
aquestes edificacions, un des-
allotjament que es va produir el
passat dimarts 15. El consistori
explica que els serveis socials
municipals han coordinat l’a-

companyament i seguiment de
les persones que ocupaven les
naus de l’antiga fàbrica. Dies
més tard, el dissabte 19, l’em-
presa encarregada de fer l’en-
derroc va entrar la maquinària
pesant. Els treballs han comen-
çat ja amb la recollida i retirada
de materials amb amiant i con-
tinuaran amb l'enderroc de les
diferents edificacions. 

El consistori calcula que l’en-
derroc finalitzarà en uns tres
mesos, tot i que donat l’estat ru-
ïnós del recinte, asseguren, és di-
fícil establir un calendari concret.

TIANA4Els pressupostos de l’a-
ny 2023 ja estan inicialment
aprovats pel Ple municipal, que
es va reunir aquest dimarts. 

Els comptes municipals se si-
tuen en els 10,7 milions d’euros,
el que suposa un lleu augment
respecte dels vigents de 94.000
euros, un 0,9%, i una previsió
d’inversió de 200.000 euros.

El pressupost es va aprovar
amb els vots favorables de Junts
per Tiana, PSC i Junts per Ca-
talunya; l’abstenció de la regi-
dora no adscrita i el vot en con-
tra d’ERC. L’alcalde, Isaac Sal-
vatierra, ha opinat a través del
seu perfil a Twitter que aquests
són “els millors pressupostos
possibles en el context actual.
Sense augmentar impostos. Uns
comptes prudents en un escenari
d’incertesa per la inflació i la cri-
si energètica”, ha assegurat.

Segons informa el consisto-
ri, “la reducció de la previsió d’in-
gressos de l’impost de la plus-
vàlua i de l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres
es veu compensada per un lleu-

ger increment dels ingressos
provinents de l’impost sobre
béns immobles (IBI), per l’evo-
lució de les altes del padró i
dels ingressos patrimonials, i
pel lloguer dels nous habitatges
públics del barri de les Ves-
sants”, informen en  un comu-
nicat. Les despeses més impor-
tants dels nous comptes són els

serveis de caràcter general, que
aglutinen el gruix del funciona-
ment de l’administració local. En
aquesta línia, l’alcalde ha asse-
gurat que en unes setmanes “es
començaran a notar canvis pro-
funds en l’atenció a la ciutadania,
amb un nou web, millores al por-
tal de tràmits, i una atenció més
personalitzada”.

Imatge de la votació al ple del passat dimarts. Foto: Twitter (@isalvatierra)

El ple municipal aprova 
el pressupost de 2023

La Ceràmica Industrial Montgatina, en una imatge d’arxiu. Foto: Montgat.net

Montgat | Rebatejar la plaça de la Farggi
Ja es pot escollir un nom per a la nova plaça, resultant de l’enderroc de l’antiga illa de la
Farggi. Es pot triar entre plaça de Joaquim Galceran, de l’1 d’octubre, de la Porcellana,

del Montgat del Fum, de Clara Campoamor, de la Igualtat, de Pere de José i del Record.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur visita el CE Manresa
El conjunt d’Oriol Alsina visitarà el pròxim diumenge 4 de desembre el CE Manresa, en partit

corresponent a la 13a jornada de Segona RFEF. El CF Badalona Futur hi arribarà després de trencar
una ratxa de vuit cites sense guanyar superant per 3-2 l’SD Formentera el passat 27 de novembre. 

Amb 26 anys, quan ja no s'espe-
rava que el tren tornés a passar,
Ana María Moreno (Santa Colo-
ma de Gramenet, 1979) va rebre
la trucada que li va canviar la
vida. "Era la meva última opor-
tunitat de viure un somni així i
vaig fer les maletes cap a l'Hon-
darribia [Txingudi SBE], una
entitat important de Lliga Fe-
menina que debutaria a Europa,
a l'Eurocup. Va ser la recompensa
a tants anys d'esforç", recorda.
Un equipàs que va acabar tercer
a la Lliga, la prioritat del club:
"Les jugadores amb menys mi-
nuts a la competició domèstica
participàvem força a Europa". 

Abans, Moreno havia deixat
passar dos trens per jugar a l'e-
lit. El primer, amb 18 anys, quan
Jordi Fernández la va voler per al
seu AD Cortegada, de Vilagarcía
de Arousa (Pontevedra): "Em
necessitaven d'un dia per l'altre,
i jo, per por o pel que fos, no em
veia preparada ni m'imaginava
tan lluny de casa". Amb 19, Xavi
Tubau li va proposar fitxar per
l'AECS Hospitalet: "També hi
vaig renunciar, i mira que és a
prop de Santa Coloma...". Amb el
temps, pensava en les oportuni-
tats perdudes. "Per sort, hi va ha-
ver una tercera...", celebra. 

Tenaç i inesgotable, Moreno
havia començat al bàsquet amb
10 anys, al mini del Draft Gra-
menet. "Al principi, al meu en-
trenador, en Félix, el sorprenia
que fes entrades i no sabés llen-
çar, que és el primer que es fa

quan es comença", recorda. Des-
prés de l'etapa d'infantil, va mar-
xar dos cursos amb altres com-
panyes al Femení Santa Coloma,
on va "créixer i evolucionar mol-
tíssim" sota les ordres de Quique
Tricas. La majoria van tornar al
Draft i, ja al júnior, Moreno va fer
"un pas de gegant" i va comen-
çar a doblar amb el sènior. 

SORTIR DE CASA
Amb 21 anys la colomenca va
sentir que necessitava sortir de la
seva zona de confort, i va accep-
tar l'oferta del Vilabàsquet Vila-
decans, que venia de Segona
Nacional i s'estrenava en una
nova competició, la Lliga Feme-
nina 2. "El grup, l'experiència
viatjant per arreu d'Espanya i el
tracte del club van ser impres-
sionants, però, en general, les
derrotes eren molt dures i només
vam guanyar tres partits. Nota-
ves que anaves perdent la con-
fiança en el teu joc", relata.  

Malgrat que el club volia que
continués, Moreno va decidir
marxar al CB Olesa, de Copa
Catalunya, per retrobar-se com a
jugadora i recuperar la confian-
ça. Ho va aconseguir, amb un pri-
mer any amb l'ascens a Lliga Fe-
menina 2 i dos més "molt bons".  

Té molt clar que si va rebre la
trucada de l'Hondarribia va ser,
en gran part, perquè l'últim any
del CB Olesa la va dirigir Joan
Carles Díez, "l'entrenador que
sempre ha tret el millor de mi", i
amb qui després va ascendir a Lli-
ga Femenina amb el Sedis Bàs-
quet (Cadí La Seu): "Mai oblida-
ré el Palau ple a la fase d'ascens".

De nou, l'entrevistada va fer les
maletes i va aterrar a l'Uni Giro-

na. Del seu segon i últim curs, ja
amb Anna Caula a la banqueta, té
"sentiments contraposats", re-
cords extrems: "A finals de no-
vembre em vaig trencar el lliga-
ment creuat del genoll esquerre i,
mesos després, a Badajoz, vam
pujar a Lliga Femenina". Somia-
va a estar disponible a finals de
curs, però el marge de temps era
massa curt per a una lesió així.   

Com que sentia que l'elit no
era el joc ideal per recuperar
sensacions, Moreno va marxar al
BF Badajoz, "un projecte il·lu-
sionant que es va acabar torcent
per la crisi econòmica". Els im-
pagaments la van fer tornar al de-
sembre, i els últims tres mesos del
curs va jugar amb el CBF Sarrià,

amb qui va assolir l'ascens a Lli-
ga Femenina 2. "L'equip era molt
sòlid i no li calia una jugadora de
les meves característiques. Jo
necessitava jugar, perquè no-
més ho havia fet dos mesos des-
prés de la lesió, i vaig prendre la
decisió equivocada", exposa. 

En la seva segona etapa al CB
Olesa, amb Xavi Tubau, tampoc
es va trobar a la pista: "Tenia mo-
lèsties i això t'afecta la ment.
També hi va haver impagaments
i vaig acabar a Copa Catalunya al
Reus Deportiu". De nou, un altre
ascens (l'únic per a Moreno que
no va aconseguir a la pista, sinó
als despatxos) a Lliga Femenina
2, on va tornar a trobar-se molt
bé i comptar "amb molts minuts

que li van anar genial al genoll".
Dos dies a la setmana anava i tor-
nava, i els divendres es quedava
per al partit del cap de setmana. 

Moreno assumia que el seu
adeu era cada cop més a prop i ja
no podia permetre's acumular
tants quilòmetres. Així que va de-
cidir fitxar pel CB Cornellà de
Tito Sobrín: "La cosa pintava
molt bé, però no va anar gens bé
amb la seva sortida. Al desembre
vaig començar a ajudar en els en-
trenaments al SESE, que dirigia
Joan Carles Díez". El club on ju-
garia els seus últims dos cursos
(2013-2014 i  2014-2015). El
primer el va acabar amb una
sensació "molt bona" i amb "l'es-
pineta" de no arribar a la Final a
Quatre de Copa. Una motivació
per continuar un any més, en què
el cos la va avisar amb molèsties
al tendó d'Aquil·les i sobrecàrrega
del bessó: "Hi va haver moltes le-
sions, i el minutatge i l'edat em
van passar factura. Em vaig anar
tractant amb la fisioterapeuta,
però vaig arribar justeta a final de
temporada. Amb 36 anys era el
moment de retirar-me". 

No va deixar, però, el bàsquet,
perquè hi va continuar vincula-
da com a delegada, sempre amb
Díez com a entrenador, primer al
SESE, després al Draft (Díez era
l'ajudant) i, finalment, a un Vi-
labàsquet Viladecans que el segon
i últim curs es va quedar a un
triomf de pujar a casa a la Lliga
Femenina 2: "Aquella fase d'as-
cens no es va jugar bé i no vam
guanyar el dia decisiu contra el
GEiEG, que va ser millor. Vaig
plorar moltíssim". Hauria estat el
seu sisè ascens, el primer com a
delegada. Moreno és talismà.  

Toni Delgado
SANTA COLOMA

AnaMaríaMoreno és talismà
» L’exjugadora del Draft Gramenet i el Femení Santa Coloma va assolir cinc ascensos a la seva carrera    
» “Amb 26 anys l’oferta de l’Hondarribia era la meva última oportunitat de jugar a Lliga Femenina”, diu 

Ana María Moreno amb les samarretes de la seva vida. Foto: J.C. Díez
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Juan Carlos Martel dirigeix una de les pe-
ces més aplaudides de Federico García
Lorca, amb espai escènic de Frederic
Amat i música de Raül Refree. Yerma és
un poema tràgic que mostra el conflic-
te intern d’una dona que no aconsegu-
eix tenir fills i viu aquesta frustració sota
la pressió social i el seu desig de ser mare.

Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Yerma
Federico García Lorca

La cantant maresmenca Mireia Vilaseca,
membre del grup Kirias, s’ha estrenat en
solitari aquest novembre amb Des de dins
(La Catenària), que inclou una desena de
cançons. “[L’àlbum] Neix en un moment
de debilitat força gran, en un moment en
què no trobo una estabilitat ni em tro-
bo a mi mateixa”, reconeix la mateixa ar-
tista al web de la discogràfica.

Música

Un repartiment de luxe per narrar si-
tuacions en què ens podem reconèixer,
però que preferiríem no explicar. De fet,
fins i tot preferiríem oblidar-les. Historias
para no contar recull trobades inespe-
rades, moments ridículs i decisions ab-
surdes. En total, cinc històries amb una
mirada àcida i compassiva a la incapacitat
per governar les nostres emocions.

Pelis i sèries

Historias para no contar
Cesc Gay

Des de dins
Mireia Vilaseca

Festival Dart
Ja està en marxa, a la sala Phenomena, als cinemes Girona i al
MACBA de Barcelona –i onlinea Filmin–, la sisena edició del
Festival Dart, que s’allargarà fins a l’11 de desembre. Aquesta
cita pretén ser “el punt de trobada entre el cinema i l’art a Es-
panya i l’Amèrica Llatina”, tal com diuen els mateixos organit-
zadors, que també presumeixen de ser “el primer festival de
cinema documental dedicat a l’art contemporani”. El seu ob-
jectiu és “entrellaçar la cultura i el coneixement amb el gran
públic” a través de documentals de temàtiques diverses: fo-
tografia, pintura, performance i arquitectura, entre d’altres.

Un futbolista que ha aconseguit estar en boca
de tothom tot i no estar convocat al Mundial
de Qatar. Té mèrit. Marc Bartra (Sant Jaume

dels Domenys, 1991), exculer i actual jugador
del Trabzonspor de Turquia, ha ocupat titulars
de la premsa del cor aquests dies després de

confirmar la seva nova relació amorosa. La par-
ticularitat és que ho ha fet per error. El defensa

–que va començar l’any divorciant-se de la
mare dels seus tres fills, Melissa Jiménez– va
publicar fa uns dies un vídeo a Instagram en

què apareixia fent-se petons amb la model i in-
fluencer barcelonina Jessica Goicoechea. Pocs

instants després, el va eliminar, però ja era mas-
sa tard. Les captures de pantalla no han deixat
de publicar-se a mitjans i xarxes i, malgrat que
cap dels dos protagonistes s’ha pronunciat al
respecte, la relació ja es dona per confirmada. 

M A R C  B A R T R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser futbolista de primer nivell
Va jugar al Barça entre el 2012 i el 2016

Famosos

Confirmar la seva nova relació per error
Va publicar un vídeo amb Jessica Goicoechea i el va eliminar

No hi ha marxa enrere
El vídeo s’ha escampat i tothom dona per confirmat l’afer

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La vida de Joana Biarnés (1935-2018), la
primera fotoperiodista del país, plena
d’experiències extraordinàries i desco-
negudes, va ser la vida d’una pionera que
va vèncer tots els prejudicis d’una èpo-
ca. Les seves imatges van captar una eta-
pa clau del segle XX: els anys del fran-
quisme, amb una Espanya trista i em-
pobrida, i els inicis de la democràcia.

Llibres

No serà fàcil
Jordi Rovira

| The Callisto Protocol
Acció i terror es donen la mà en aquest videojoc que et portarà a un
satèl·lit de Júpiter l’any 2320. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox Series X/S i One.  
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

FIBRA

Cal beure molta aigua i begudes vegetals, però aneu 
amb compte amb la llet de vaca i els seus derivats

CALMA

LÍQUIDS

PROTEÏNES

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

i NUTRICIÓ

Segons els experts, entorn d’un 70% de la població pateix
restrenyiment. Moltes d’aquestes persones pateixen tam-
bé flatulències, perquè ambdós trastorns estan molt rela-

cionats. Si no expulsem els excrements necessaris, es queden
retinguts a l’intestí i bloquegen la sortida dels gasos que es van
acumulant al nostre interior. Si aneu al bany cada dia i, tot i això,
patiu flatulències, llavors és que no aconseguiu buidar comple-
tament l’intestí per algun motiu.    

Al mercat hi ha pastilles o tractaments que poden ajudar-
nos, tant amb el restrenyiment com amb les flatulències, però la
solució no és prendre medicació, perquè el nostre intestí es tor-
narà mandrós i acabarà necessitant aquesta ajuda externa per
sempre. L’única solució per a aquest problema és canviar la nos-
tra alimentació i preocupar-nos cada dia per com i quan anem
de ventre i si tenim o no flatulències. 

Moltes persones s’avergonyeixen de parlar sobre aquestes
coses, però el fet és que els nostres excrements hi tenen molt a
dir sobre la nostra salut. Cal controlar-los i fer canvis en la nostra
dieta per garantir una bona salut digestiva i intestinal.    

Una mala dieta passa factura

Una dieta sana implica menjar més fruita i verdura, 
però també llegums, cereals integrals i peix 

Les claus

Les persones nervioses sovint pateixen flatulències 
perquè traguen més aire del compte quan mengen 

Una causa habitual d’aquesta mena de problemes 
és el consum excessiu de proteïna animal   
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