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A cinc mesos de les eleccions mu-
nicipals, la seguretat ciutadana ja
és, en molts municipis, un dels te-
mes estrella del debat polític.
En les darreres setmanes, i per
posar només alguns exemples, a
Badalona s’ha posat en marxa la
unitat policial Domus i s’ha anun-
ciat la implantació d’un equip de
serenos. A Santa Coloma, s’ha
anunciat el reforç del programa
de policia de proximitat i s’ha
aprovat la licitació de les obres de
la nova comissaria de la policia
local. Pel que fa a Sant Adrià, l’al-
caldessa Filo Cañete va anunciar
la intenció d’instal·lar càmeres de
videovigilància al barri de la
Mina. Si repassem el seu perfil
personal de Twitter, trobem fins
a set mencions a actuacions po-
licials en els últims trenta dies.
Totes aquestes mesures bus-
quen, a banda de reduir els fets
delictius, augmentar la percepció
de seguretat entre la ciutada-
nia. Perquè, si parlem de segu-
retat ciutadana, cal diferenciar
entre la percepció i les dades. 

PERCEPCIONS
La Diputació elabora una en-
questa sobre la percepció ciuta-
dana dels municipis de la pro-
víncia, el Dibaròmetre. A finals
d’octubre, es va actualitzar l’en-
questa amb dades de les ciutats
de més de 10.000 habitants.
Els resultats són esclaridors. A
Badalona i a Santa Coloma, el
35% dels enquestats opina que
el problema més greu de la ciu-
tat és la manca de seguretat. A
Sant Adrià, aquest percentatge
és del 31%. En tots tres casos, la
seguretat és el problema més
greu per als enquestats, a mol-
ta distància del segon. No sor-

prèn gens el resultat a la pre-
gunta ‘Què és el primer que
vostè faria si fos l'alcalde del seu
municipi?’. A totes tres ciutats,
la primera resposta és ‘Reforçar
la seguretat’, de nou, a molta dis-
tància de la segona opció.

Al barri de la Catalana, a
Sant Adrià, l’associació de veïns
també ha volgut saber què pre-
ocupa més la ciutadania i per
això va elaborar, entre l’última
setmana d’octubre i la primera
de novembre, una enquesta a 149
veïns. El 71% dels enquestats
va marcar l’augment de la inse-
guretat amb la màxima puntua-
ció possible de gravetat. “Entren
amb violència a trasters, garat-
ges i domicilis, trenquen els vi-
dres dels cotxes aparcats al car-
rer per robar-hi coses de l’inte-
rior...”, enumera José Caparrós,
president de l’associació de veïns
de la Catalana. A Badalona, el

president de la Federació d’As-
sociacions Veïnals  (FAVB), Ju-
lio Molina, relativitza la situació:
“Hi continua havent els proble-
mes de seguretat típics d’una
zona on viuen moltes persones
amb pocs recursos”, justifica
Molina, que recorda que a l’àm-
bit del Besòs “hi ha 17 dels 25

barris amb més desigualtat social
de tota l’àrea metropolitana”.
Molina assegura que la insegu-
retat es fa servir sovint com “una
arma llancívola d’alguns polítics
per guanyar uns quants vots” i
afegeix que per a ell gaudir de se-

guretat vol dir més aviat “tenir
clar cada matí” que a la seva fa-
mília “no li faltarà de res”.

DADES
El Ministeri de l’Interior publica
cada trimestre un balanç de cri-
minalitat que aporta dades de
tots els municipis amb més de
20.000 habitants de l’Estat. 

A Badalona, del gener al juny
de 2022 hi va haver 6.823 in-
fraccions penals, unes 800 més
que en el mateix període de l’a-
ny 2019, any que es fixa com a re-
ferència per ser l’últim sense
restriccions de mobilitat per la
pandèmia. A Santa Coloma, les
infraccions penals del gener al
juny d’enguany van ser 2.638,
unes 200 menys que el 2019. Pel
que fa a Sant Adrià, es van comp-
tabilitzar 1.771 infraccions, més
d’un centenar menys que el ma-
teix període de 2019. 

Les dades mostren, doncs, un
augment dels delictes penals a
Badalona, i un lleuger descens a
Sant Adrià i Santa Coloma.

PROPOSTES
La candidata de Guanyem Ba-
dalona a l’alcaldia badalonina,
Dolors Sabater, va anunciar ahir
dimecres que, si és la pròxima al-
caldessa, crearà una nova regi-
doria que “doni resposta a les
múltiples vulneracions de drets
a les que es veuen sotmesos mi-
lers de veïns de la ciutat”. 

Amb el nom de Regidoria de
la Dignitat i de la Seguretat
Humana, aquesta dependria
directament d’alcaldia. “La se-
guretat total de les persones
només arribarà si tots tenim se-
guretat econòmica, alimentària,
social, sanitària, personal, me-
diambiental i política”, va afir-
mar Sabater. 

Preocupatsper la inseguretat
» La proximitat de les eleccions municipals torna a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat
» Gairebé un 35% dels veïns consideren la inseguretat com el problema més greu del seu municipi

Agents de la unitat Omega de la Guàrdia Urbana de Badalona, l’1 de febrer de 2021. Foto: Albert Segura Lorrio/ACN

Sabater farà la regidoria
de la Dignitat i de la
Seguretat Humana
si governa Badalona

Gerardo Santos
BARCELONÈS NORD
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NLes millors
perles

Milers de persones van creure que estaven veient el
Mundial de Qatar gratis, però en realitat es tractava d’un

partit del FIFA 2023. Les víctimes d’aquesta confusió van ser
principalment usuaris de YouTube del Vietnam. 

Del temple budista al centre de desintoxicació: és el
camí que han fet tots els monjos d’un temple de

Tailàndia que van donar positiu en metamfetamina
després de sotmetre’s a un control de drogues.

Una dona de 72 anys ingressada en un hospital d’Alemanya
va apagar el respirador de la seva companya d’habitació

perquè li molestava el soroll. Ho va fer dos cops, malgrat que el
primer va ser alertada. Ha estat acusada d’intent d’homicidi.

Estàs de baixa per lumbàlgia i publiques a TikTok unvídeo ballant. Punt número 1: no ets gaire intel·ligent.
Punt número 2: sorpresa, t’han fet fora. Ha passat a
Castella i Lleó, on la justícia ha confirmat l’acomiadament.

LA FOTOTwitter (@barcelona_cat)

La lupa

És normal celebrar determinats esdeveniments
quan han passat alguns anys si l’aniversari aca-
ba en zero o cinc. No ho és tant si acaba en una
altra xifra.

Per això, és necessari explicar les raons per les quals
les persones pensionistes i les jubilades hem acordat com-
memorar aquest 14-D quan només han passat 34 anys.

Farem una mica d’història. Diuen les cròniques que,
el dimecres 14 de desembre de 1988, a l’estat espanyol es
va aturar  tota mena d’activitat econòmica. Més de 8 mi-
lions de treballadors i de treballadores van paralitzar el país
faltant als seus llocs de treball. Com va dir algú, es van atu-
rar fins i tot els rellotges.

La inactivitat i el silenci a les fàbriques i a les zones co-
mercials només eren interromputs pels piquets informatius
que inundaven els carrers i els polígons industrials, ani-
mant els treballadors a participar en les manifestacions
convocades a les principals ciutats de l’Estat.  

Possiblement, moltes de les persones que avui ens con-
centrem a les places dels ajuntaments i altres llocs dels po-
bles i ciutats de l’Estat tenim a la memòria la imatge im-
pactant de TVE, ja que a les 0.00 hores d’aquell 14-D, tant
TVEcom RNEvan deixar d’emetre senyal i les emissions
van quedar interrompudes.

Durant tota la nit, els piquets van inundar els carrers
i els centres de producció i, durant el dia, les manifesta-
cions van ser massives a totes les ciutats.

Ara bé, no va ser una acció improvisada. La vaga del
14 de desembre de 1988 va ser el final d’un llarg i treba-
llat procés en contra de la reconversió industrial i altres
mesures que van desmantellar bona part de molts sec-
tors productius i van generar un atur que va afectar a més
de tres milions de persones. 

Com a antecedent, també podem parlar del rebuig a
la proposta del govern de l’any 1985 de reformar les pen-
sions públiques. Aquesta reforma pretenia augmentar de
2 a 8 anys el període de càlcul de les pensions i de 10 a 15

anys el temps mínim de cotització, cosa que va provocar
una vaga general que, si bé no va aconseguir l’èxit que es
buscava, sí que va ser com una llavor del 14-D.

Un altre precedent va ser la vaga general convocada
a Gijón el gener de 1983, que va tenir un seguiment mas-
siu i unes repercussions importants, com també ho van
ser les protestes a Sagunt originades pel tancament dels
Altos Hornos del Mediterráneo.

De fet, eren molts els llocs on es produïen protes-
tes, com ara Galícia, Cadis o Euskadi per la reconver-
sió naval, a Astúries per la mineria i a altres indrets de
l’estat espanyol.

Ara bé, el detonant de la convocatòria de la vaga del
14-D va ser l’aprovació per part del govern del Pla d’O-
cupació Juvenil, que obria les portes a la feina porqueria
de les Empreses de Treball Temporal (ETT) i beneficia-
va a les empreses amb suculentes subvencions i amb re-
duccions de quotes a la Seguretat Social. També ho va ser
la reivindicació d’equiparar les pensions mínimes amb el
salari mínim interprofessional i el dret a la negociació
col·lectiva per al personal funcionari, motiu d’una vaga en
l’ensenyament públic durant uns mesos que va provocar
la caiguda del ministre d’Educació. 

Com a conseqüència, el govern no va tenir més remei
que assumir algunes de les reivindicacions dels sindicats,
com les pensions no contributives, la pujada del sou dels
funcionaris, l’augment de la cobertura d’atur... Conces-
sions que més tard provocarien la dimissió com a vice-
president del govern central d’Alfonso Guerra, amic i col·la-
borador del president, Felipe González, durant l’assalt al
poder a Suresnes.

Aleshores, ningú entenia com era possible que un par-
tit que s’anomenava socialista apliqués polítiques neoli-
berals i, per això, els sindicats exigien un gir social per com-
pensar el deute social acumulat per les polítiques aplica-
des durant els anys anteriors.

També hem de recordar el paper important que van

jugar les dones, absents dels relats però protagonistes de
moltes lluites, com, per exemple, la lluita de les dones de
la fàbrica Jaeger Ibérica, que van reivindicar que els seus
salaris s’equiparessin als dels seus companys de feina.

Actualment, són molts els que consideren que és ir-
repetible una vaga com aquella, ja que la situació ha can-
viat i no és comparable. Ara bé, les reivindicacions del mo-
viment feminista i les dels pensionistes, en defensa de drets
socials i pensions i salaris dignes per a tothom, ens de-
mostren que cal canviar el rumb de les polítiques del go-
vern espanyol. Que cal aplicar polítiques socials, tal com
es recull en el document signat per les forces que formen
l’actual govern progressista, un document que, segons diu,
vol situar Espanya com a referent de la protecció dels drets
socials a Europa.

L’increment de les desigualtats i la pobresa extrema
de centenars de milers de persones treballadores, men-
tre que els propietaris dels fons extractius i no producti-
us de la nostra societat incrementen els seus beneficis d’u-
na manera escandalosa, no és el millor exemple de com
caminar en la direcció correcta. Acceptar les exigències
del poder financer i oblidar-se de millorar les condicions
de vida de la classe treballadora no és la millor opció d’un
govern progressista.

No obstant, hem de recordar –em diu un bon amic
pensionista– que no demanem un canvi de govern sinó
un canvi de política, de tal manera que es garanteixi el
dret a viure dignament de la classe treballadora, de tota
la classe treballadora. I no volem un govern de dretes,
amb la col·laboració de l’extrema dreta,  que ens torni
a l’època negra del feixisme.

Hem d’evitar cometre errors, però la classe treba-
lladora no pot renunciar a lluitar per garantir a tothom
una qualitat de vida digna de conformitat amb la De-
claració Universal de Drets Humans i els tractats i els
acords internacionals signats per Espanya, com es re-
cull a la Constitució espanyola.

per Pedro Jesús Fernández

14-D
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Badalona posa la primera pedra 
per potenciar l’atractiu turístic1

2
El nou passeig de la Rambleta de Sant 
Adrià estarà enllestit a la primavera

Santa Coloma agraeix la feina 
altruista dels seus voluntaris

Les policies de Montgat i Tiana reforcen
conjuntament la seguretat per Nadal

L’Ajuntament de Badalona construirà 
una nova biblioteca al barri de Lloreda

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@agenciaacn: L’Audiència de Barcelona
absol els Neymar, Sandro Rosell i Josep
Maria Bartomeu de corrupció pel fitxatge
del futbolista brasiler.

@bernatsurroca: La cosa queda així. Sedi-
ció derogada. Malversació reformada: cor-
rupció amb mateixes penes; si no hi ha lucre,
penes més baixes. Desordres: pocs canvis.

#ReformaDelCodiPenal

@324cat: L’exconseller i exalcalde de
Barcelona Xavier Trias optarà al retorn a
l’alcaldia en les eleccions del maig del
2023.

#TriasAlcaldable #LaFiDelCasNeymar

Safata d’entrada

Costa molt entrar en valo-
racions sobre si hi ha una
bona o mala gestió a la ciu-

tat, quan aquesta no ha existit re-
alment. L’equip de govern sim-
plement va intentant pal·liar els
grans problemes de la ciutat amb
un nyap per aquí i un altre per allà.

Parlar de planificació, d’or-
dre, de feina ben feta i de pensar
més enllà de la foto electoralista,
a Sant Adrià, és parlar simplement
de ciència-ficció.

Un exemple: fa poques set-
manes hem tingut Sant Adrià li-
teralment aixecada per una obra
d’asfaltatge a alguns carrers i avin-
gudes del municipi. Això, que en
un principi hauria de ser bo, ha si-
gut un petit desastre en la plani-
ficació i execució. 

És desolador. L’Ajuntament ha
invertit gairebé dos milions i mig
d’euros en asfaltar vials que feia
anys que demanaven a crits can-
vis i millores. Però només s’ha fet
un pegat per complir l’expedient
i fer la foto.

Ni s’han millorat els passos de
vianants, ni s’han buscat meca-
nismes per reduir accidents o la
perillositat d’alguns punts. I per
descomptat, ni es va avisar els ve-
ïns adequadament, ni es va utilit-
zar senyalització clara i entene-
dora. Pares i mares portant els
seus infants a les escoles entre mà-

quines, soroll i quitrà, i l’esforç
dels obrers per garantir la se-
guretat de tothom. Caos.

No és tan complicat, arreu els
ajuntaments aposten de fa dè-
cades (dècades!) per coses com
el paviment sonoreductor. Però
a Sant Adrià es podria haver re-
alitzat l’asfaltatge amb el projecte
tècnic de fa 20 anys i ningú
hauria notat cap diferència.
Oportunitat perduda per mi-
llorar i fer més segura la ciutat.

Però no és l’únic exemple
d’actuacions que en principi
semblen bones però que després
de passar per les mans de l’equip
de govern acaben malament
per la seva mala gestió. Un altre
exemple és la peatonalització de
l’avinguda Catalunya, amb la ja
constant baralla dels veïns per tal
que no passin cotxes quan està
tancat el carrer. De fet, es van
col·locar pilones a les entrades,
però tampoc en aquesta ocasió
van resultar efectives: els vehi-
cles s’estimbaven i les van haver
de retirar. Més diners dels es-
talvis adrianencs malgastats
sense saber ben bé per què.

Els adrianencs estem acos-
tumats a situacions surrealistes.
A xarxes socials tenim l’alcal-
dessa en fotos somrient ence-
nent les llums de Nadal, tenim
“l’honor” de ser els primers a en-
cendre les llums de Nadal a tot
Catalunya, i també a xarxes te-
nim fotos de ciutadans de car-
rers on funcionen les llums de
Nadal, mentre l’enllumenat ge-
neral del carrer fa sis mesos
que no va. Barris que no reben
il·luminació nadalenca i altres
que la reben a mitges o cau, com
el cas de la desaparició del “Fes-
tes” de la plaça Maria Grau.

Hi ha una sensació genera-
litzada que a Sant Adrià hem
entrat en una mena de deca-
dència, de la qual tothom és
conscient i en parla. A ERC
pensem que és el moment de
canviar la desídia per la il·lusió,
tornar les persones al centre de
tot per fer una ciutat més ama-
ble, digna i ordenada de la
qual tornar a sentir-nos orgu-
llosos. Sant Adrià necessita
algú que gestioni la ciutat i
deixar de perdre oportunitats.
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Oportunitats perdudes
per Rubèn Arenas (ERC Sant Adrià de Besòs)

Els semàfors

El ple municipal, per unanimitat,
va aprovar la feina feta els darrers
tres anys per la comissió de

modernització. Tots els partits es
van felicitar per la tasca duta a
terme, els retrets van ser

inexistents i els regidors es van
comprometre a treballar junts.

pàgina 10Aj. de Badalona

A Santa Coloma, més d’un miler
de persones són voluntàries 
en els 140 projectes d’aquesta
mena que impulsen a la ciutat
37 entitats sense ànim de lucre.
Dissabte passat van rebre 
un homenatge a la Festa 

del Voluntariat.
pàgina 14Voluntaris colomencs

Trenta-un dels quaranta-cinc
cursos de formació laboral amb
certificat de professionalitat
s’impartiran al nou Centre de
Formació Marie Curie, que

l’Ajuntament de Santa Coloma
va inaugurar el passat 

mes de juliol.
pàgina 14Aj. de Santa Coloma
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Els treballadors de Badalona
Comunicació volen millores

DRETS LABORALS4Els treballa-
dors de Badalona Comunicació,
l’empresa municipal que gestio-
na els mitjans públics de la ciutat,
reclamen un increment de sou
contemplat en el pressupost d’en-
guany de l’Ajuntament i que no
arriba. A la plantilla li preocupa
que la partida “es perdi” si no es
fa efectiva abans d’acabar l’any. 

Dimarts van mostrar el seu
malestar rebent amb xiulets i

pancartes els representants po-
lítics abans del debat dels grups
municipals al programa Bada-
lona Tres60. L’augment salarial
aprovat és del 7,8%, lluny de la
petició de la plantilla. 

Un informe fet per la con-
sultoria Grup Pitagora conclou
que els seus sous són un 31% in-
feriors als dels treballadors de
l’Ajuntament i un 32% menys
que els d’Engestur.

Tot llest pel primer consell de
ciutat després d’una dècada
PARTICIPACIÓ4Onze anys des-
prés de l’última edició, aquest
dissabte a les 9:30 hores,  i a l’ho-
tel Marina Badalona, es durà a
terme el consell de ciutat, el
màxim ens participatiu del mu-
nicipi. “Hem d’estar contents
que per fi torni el consell de ciu-
tat, però és una pena haver estat
tant de temps reclamant-lo”, as-
segura Julio Molina, president
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Badalona (FAVBDN).

El consell servirà per donar
compte de la situació de la ciu-
tat, que ha estat analitzada des-
prés de mantenir reunions amb
tots els districtes. Després, s’es-
tabliran propostes per tal que el
consell les aprovi i posteriorment
les transmeti als grups polítics
que formen la corporació. 

Tanmateix, explica Molina,
“no serà fàcil revitalitzar un òr-
gan de participació que porta pa-
ralitzat més de deu anys”. 

TURISME4L'Ajuntament ha en-
carregat a la consultora Chias
Marketing un pla de màrqueting
turístic per a la ciutat. L’estudi
haurà d’identificar les qüestions
més rellevants pel que fa al tu-
risme i impulsar la marca Ba-
dalona i el turisme responsable.
“L’objectiu de la mesura és es-
tablir un full de ruta per afavo-
rir l'atracció de visitants i la di-
namització del teixit econòmic
de la ciutat", ha declarat el pri-
mer tinent d’alcaldia i regidor
d’impuls de ciutat i reconstruc-
ció Covid, Alex Montornès.

A través d’aquesta eina es po-
dran definir quins són els pro-
ductes i recursos turístics més
valuosos que té la ciutat. A ban-
da, s’estudiaran quins són els ín-
dexs de satisfacció del visitant, la
percepció externa de la ciutat,
com ha de ser vista la ciutat en
un futur pròxim, com cal pro-
mocionar els actius badalonins,
quines eines calen per arribar als
propòsits establerts, o quines
són les accions prioritàries i on
s'han de dur a terme.

El pla de màrqueting cons-
ta de dues fases. Una primera de
diagnosi i anàlisi de la situació
i una segona fase per definir les
estratègies que es prendran.
Aquestes accions, que sortiran
del pla encarregat a Chias Mar-
keting, conformaran el full de
ruta i la guia a seguir en els prò-
xims anys. A la vegada, el pla de

màrqueting ha d'esdevenir l'ei-
na que, en cas de compliment
dels seus objectius, permeti do-
nar un impuls a l'activitat eco-
nòmica i turística de la ciutat i
millorar la imatge i el posicio-
nament turístic de la ciutat.
“És el primer cop que s'encar-
rega un pla de màrqueting tu-
rístic”, destaca Montornès.

El Pont del Petroli, atracció turística de la ciutat. Foto: Albert Segura/ACN

La ciutat posa la primera pedra
per potenciar l’atractiu turístic 

Equipaments| Nova biblioteca a Nova Lloreda
L’Ajuntament ha anunciat que el barri de Nova Lloreda substituirà la seva biblioteca
per una de nova. Formarà part d’una promoció de 80 habitatges construïts per una

constructora privada i haurà d’estar enllestida el primer trimestre de l’any 2025.
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ADMINISTRACIÓ4“La maqui-
nària de l’Ajuntament no fun-
ciona” o “cal endreçar la casa”.
Aquestes dues cites no són atri-
buïbles a ningú en particular,
però han estat pronunciades
més d’un cop per tots els regidors
del consistori badaloní.  La len-
titud en els pagaments o la im-
possibilitat de tirar endavant
processos administratius són
només alguns dels problemes
d’eficiència que l’Ajuntament
arrossega des de fa anys.

Ara fa un mes, el primer ti-
nent d’alcalde, Àlex Montornès
(ERC), detallava la inoperància
del consistori en una entrevista
a Línia Nord: “Falten 300 tre-
balladors a la casa, hi ha un
40% d’interinatge, no s’ha tingut
mai una estructura gerencial...”.
No deia res que els seus compa-
nys de consistori o el teixit veïnal
no sabessin: “No serveix de res
tenir la caixa plena de diners si
la maquinària no funciona a
l’hora de fer propostes”, opina al
respecte Julio Molina, president
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Badalona (FAVB). 

Així, per posar-hi remei, el 15
juny de 2019 es va posar en

marxa una comissió formada
per regidors de tots els partits,
amb l’objectiu de desencallar la
maquinària administrativa. Di-
lluns, tres anys i mig després, la
vicepresidenta de la comissió,
Carme Martínez (Guanyem),
presentava en un ple extraordi-
nari i gairebé monotemàtic les
conclusions a què ha arribat la
comissió. “La legitimitat políti-
ca de l’Ajuntament depèn de la
seva organització”, va advertir
Martínez abans de presentar el
pla d’acció per a la modernitza-
ció municipal. 

El Ple de dilluns va resultar
diferent dels seus predecessors.
S’hi respirava un ambient de
cordialitat. Fins i tot, d’emoció.
Tots els partits es van felicitar per
la feina feta, els retrets van ser
gairebé inexistents i els regi-
dors van fer una crida a seguir
treballant plegats per a la mo-
dernització de l’administració. 

Tots els partits van agrair a
Carme Martínez la seva dedica-
ció al capdavant de la comissió,
des del PP a Junts. “És un orgull
haver format part d’aquesta co-
missió, tots els grups polítics
presents aquí avui hem governat

la ciutat, i tots sabem que cal fer
feina, modernitzar i endreçar”,
va assegurar el quart tinent d’al-
calde, David Torrents (Junts).
L’agraïment més sonat va venir
de part de l’alcalde, Rubén Gui-
jarro. “Veient la feina feta a la co-
missió, molts cops he volgut
compartir govern amb Guany-
em, i amb la Carme Martínez de
manera personal, per poder tre-
ballar plegats”, va declarar. La re-
gidora Martínez va acabar el
seu torn de paraula emplaçant

els regidors a seguir treballant i
va citar l’escriptor uruguaià Edu-
ardo Galeano: “Hay un único lu-
gar donde ayer y hoy se encu-
entran y se reconocen y se ab-
razan. Ese lugar es mañana”.

HI HAURÀ GERENT
Una primera mostra dels avan-
ços en la línia de la millora de l’e-
ficiència del consistori passa per
la publicació de l’anunci per dis-
posar, per primera vegada a la
història, d’un gerent municipal.

D’aquí a tres mesos, quan s’ha-
gin presentat els candidats i ava-
luats els seus currículums, Ba-
dalona tindrà per fi un gerent.

Una segona mostra que la fei-
na avança és l’actualització d’un
desfasat Reglament Orgànic Mu-
nicipal, l’eina per decidir com
s’organitza un ajuntament. “Un
dia Badalona voldrà ser una
gran ciutat, i haurà de tenir una
organització adequada pel que és
una gran ciutat”, va exclamar
Carme Martínez.

Unanimitat per l’esperança
» Es presenten al Ple les conclusions de la comissió que ha de servir per modernitzar l’Ajuntament
» En un ambient cordial i emotiu, els grups polítics acorden treballar plegats per “endreçar la casa”

El Ple de dilluns va deixar una unanimitat política difícil de veure a Badalona. Foto: Ajuntament
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Algoritme. Què és un al-
goritme? Quan la ma-
joria pensem en la defi-
nició d’aquest concepte,

ens venen al cap Google o Face-
book. Sovint, es relacionen els al-
goritmes amb el sistema que fan
servir les grans companyies tec-
nològiques per ordenar els resul-
tats de les cerques. Malgrat això,
lluny del relat lluminós de Silicon
Valley, els algoritmes, avui dia, po-
den ser molt més simples i estan
presents a la nostra vida sense que
ens n’adonem. 

La periodista Karma Peiró,
en la seva recerca Intel·ligència
Artificial. Decisions Automatit-
zades a Catalunya, defineix els al-
goritmes com “un conjunt d’or-
dres que cal seguir per resoldre un
problema o una tasca”. Quelcom
similar a una recepta de cuina.
Amb l’arribada de les noves tec-
nologies, aquesta funció, que
temps enrere era manual, ara es
fa de forma automatitzada. En un
exemple senzill es pot entendre
millor: abans, els mestres havien
de determinar la nota mitjana de
totes les assignatures dels seus
alumnes amb la calculadora o
fent sumes i divisions en un paper.
Ara, els docents introdueixen les
notes en un programa i aquest,
sense mediació humana, deter-
mina la nota mitjana dels estu-
diants. Això és un algoritme? Sí,
un de molt senzill. Els algoritmes
són, per tant, un conjunt d’ordres
que donem a una màquina perquè
ens doni un resultat, ordeni una
llista o faci una predicció. El pro-
blema de tot plegat és que aquests
sistemes s’han estès sense atura-
dor i ara juguen un paper desta-
cat en el nostre dia a dia. Alhora,
s’han sofisticat i generen debat.

ALGORITMES QUOTIDIANS
D’ençà que ens llevem al matí es-
tem generant dades que poden ser
aprofitades per algoritmes. Apa-
guem l’alarma del mòbil, mirem les
nostres xarxes socials, anem en
transport públic, som captats per
les càmeres que hi ha a la nostra
ciutat, fem un pagament amb tar-
geta, demanem hora al CAP per in-
ternet, retirem diners del banc...
Fins i tot hi ha empreses que in-
tenten extreure’ns dades mentre
dormim, amb rellotges intel·li-
gents que ens mesuren les pulsa-
cions. Vivim en l’era de les dades
i, el que és més important, els en-
ginyers han après a gestionar-ne
enormes quantitats gràcies als al-
goritmes. Així, decisions que abans
es prenien de forma lenta, ara en
pocs segons poden quedar resoltes.

“En el sector privat és obvi que
s’utilitzen algoritmes”, explica el
periodista especialitzat en noves
tecnologies Pablo Jiménez. “Un
banc, per estimar si dona un crè-
dit a un client, fa servir sistemes
d’aquesta mena”, afegeix. De fet,
és en les finances on més algorit-
mes ens afecten. Les assegurado-
res, per exemple, determinen amb
dades si un jove de 18 anys té més
probabilitats de patir un accident
de cotxe que una dona de 50 i, en
funció d’això, els ofereixen pro-

ductes diferents. Els bancs, per al-
tra banda, tenen prou informació
per saber si un client podria voler
una hipoteca aviat i d’aquesta
manera oferir-li el servei abans que
l’hagi demanat. També existeixen
sistemes automatitzats que de-
terminen si a un client li han ro-
bat la targeta perquè les compres
que està fent no tenen res a veu-
re amb els seus moviments de di-
ners freqüents.

Aquests, però, no són els únics
algoritmes amb els quals ens to-

pem diàriament. En el seu estudi,
Peiró n’identifica més de 50 que
s’utilitzen a Catalunya. 

Un dels camps en els quals n’hi
ha més és la medicina. Hi ha sis-
temes que s’estan començant a im-
plementar als hospitals de Barce-
lona i que permeten determinar
quina quantitat exacta de medi-
caments ha de rebre un pacient
que acaba de viure un trasplanta-
ment de ronyó. D’aquesta mane-
ra, s’evita que el cos rebutgi el nou
òrgan. També hi ha algoritmes que

permeten saber si una persona pa-
tirà cirrosis o saber si un pacient
tornarà a l’hospital.

En altres sectors, com el de l’e-
ducació, també estem veient casos
similars. “Diversos instituts de
Catalunya ja han provat un algo-
ritme que fa els grups a classe”, as-
senyala Peiró. Partint de 20 pre-
guntes als estudiants, el sistema
estableix quina és la millor manera
d’agrupar-los. Per fer-ho, la mà-
quina determina el caràcter dels
estudiants segons si són introver-

tits o extravertits, assenyats o in-
tuïtius, analítics o emotius i reso-
lutius o reflexius. Segons explica
la periodista, aquest algoritme ha
millorat el rendiment dels grups
“entre un 25% i un 30%”.

En el món de l’empresa, el
nombre de sistemes de decisió au-
tomatitzada és cada vegada més
gran. Les companyies hoteleres o
d’avions poden determinar –tot i
que el grau d’encert és qüestio-
nable– si un client anul·larà una
reserva a última hora i així poden

Vivim en l'era de les dades i els enginyers han après a gestionar-ne enormes quantitats gràcies als algoritmes. Foto: Barcelona Supercomputing Center/ACN

Els trobem a l’àmbit de la seguretat, l’educació, les finances, la feina, el medi
ambient o els serveis socials. Avui dia són molts els algoritmes que defineixen 
i organitzen les nostres vides. En veiem alguns dels més freqüents i ens

preguntem quins són els inconvenients de fiar-ho tot a la tecnologia predictiva 

Algoritmes: caixes
negres omnipresents
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n Els algoritmes s’utilitzen en molts
camps de la vida quotidiana. Malgrat
tot, on més controvèrsia generen és
en l’àmbit de la seguretat.
A casa nostra, des del 2009 les ins-

titucions penitenciàries empren Ris-
Canvi. Aquest sistema es fa servir per
donar o no permisos de sortida als
presos, en funció de la possibilitat
que tenen de cometre un delicte de
nou. “El programa acumula el com-
portament de l’intern a la presó: si ha
agredit algú altre, si ha intentat auto-
lesionar-se o suïcidar-se”, explica la
periodista Karma Peiró. L’algoritme,

però, funciona amb altres paràmetres
més sensibles, com la nacionalitat, la
renda de les famílies del pres o el seu
nivell d’estudis. En la mateixa línia
s’inscriu SAVRY, un algoritme que va-
lora el risc de reincidència en joves i
que fa servir la Generalitat.
Els sistemes automatitzats s’estan

estenent arreu de l’Estat. És l’exemple
de VeriPol, un algoritme que utilitza
la Policia Nacional i que, per tant, no
està en funcionament a Catalunya,
que determina si una denúncia és fal-
sa. Ho fa a través de les paraules que
utilitza qui posa la denúncia. “En re-
alitat, és un sistema creat per un sol
policia a partir de 1.122 denúncies”,
assenyala Paula Guerra, del col·lectiu

AlgoRace. “La policia va dir que era
un agent amb molta experiència... Si
dius la paraula navalla, per exemple,
hi ha molts números que la teva de-
núncia sigui falsa”, afirma Guerra.
“Això és una anàlisi esbiaixada, per-
què què passa amb les persones que
no són natives del territori i tenen un
vocabulari diferent?”, afegeix. 
Per altra banda, des de la mateixa

organització també critiquen l’algo-
ritme VioGén, que s’encarrega de de-
terminar si una dona que denuncia
ser víctima de violència masclista ne-
cessita més protecció pel risc de ser

assassinada. “A més de preguntar si el
maltractador és estranger, assumeix
que si no hi ha violència física, una
dona no patirà una situació de més
violència, i això pot deixar dones fora
de la protecció”, lamenta.
Finalment, a l’Estat s’ha comen-

çat a veure com algunes policies lo-
cals –de moment cap a Catalunya–
estan emprant Eurocop. “Aquest al-
goritme determina a quins barris
s’ha de patrullar perquè hi ha més
possibilitats que hi hagi delictes”, ex-
pliquen des d’AlgoRace. Amb tot,
denuncien que “no s’entrena l’algo-
ritme amb delictes com els de coll
blanc, sinó amb informació esbiaixa-
da de classe i d’ètnia”.

Seguretat predictiva

oferir els seus productes a altres
consumidors. Els diaris, per la
seva banda, ja fa temps que es-
criuen notícies amb algoritmes.
Quan es tracta d’un partit de fut-
bol, el periodista només ha d’in-
troduir el nombre de gols i algu-
nes estadístiques més i l’algoritme
fa la resta. Un cop acabat, el lec-
tor està llegint una notícia re-
dactada per una màquina.

A rebuf de l’àmbit privat, en els
últims anys hem vist com les ad-
ministracions públiques estan
creant els seus propis sistemes de
decisió automatitzada. “El sector
públic va per darrere i contracta
empreses privades per desenvo-
lupar algoritmes, però moltes ve-
gades no sap el que està pagant”,
considera Jiménez.

Sigui com sigui, l’Ajuntament
de Barcelona ha desenvolupat un
algoritme per determinar quina
mena de recursos poden oferir els
treballadors socials a la ciutada-
nia. El sistema va llegir els infor-
mes de milers de primeres cites i
va determinar quina ajuda es do-
nava en cada cas. Actualment, a al-
guns centres de serveis socials, l’al-
goritme suggereix als treballa-
dors quins recursos poden oferir.
Amb això es facilita enormement
la feina, però és el treballador
qui té l’última paraula.

Així mateix, hi ha altres apli-
cacions dels algoritmes, com el
que la Seguretat Social va encar-
regar a la Universitat de Barcelo-
na per detectar les persones que,
per allargar la baixa, fingeixen te-
nir més dolor del real.

O fins i tot hi ha algoritmes en
temes mediambientals, com el
que l’Agència Catalana de l’Aigua
i l’empresa Amphos 21 van crear
i que permet predir el grau de sa-
linitat del riu Llobregat.

Com demostren tots aquests
casos a tall d’exemple, alguns al-
goritmes són útils. “Poden ser un
bon aliat”, puntualitza l’experta en
l’àmbit digital de l’entitat en de-
fensa dels drets humans Lafede,
Judith Membrives. Amb tot, els al-
goritmes també generen proble-
mes, com l’excessiva confiança
que hi tenen les administracions
i la possibilitat de no assumir
conseqüències derivades de les se-
ves decisions polítiques. “El tec-
nosolucionisme fa que, un cop l’al-
goritme ha pres una decisió, no hi
hagi rendició de comptes, perquè
no hi ha un humà a qui adreçar-
se”, considera. I això passa enca-
ra que siguin decisions errònies. 

PROBLEMES ALGORÍTMICS
L’Anna i l’Albert són una parella
que vol assegurar la furgoneta que

Els bancs tenen prou
informació per saber 
si un client podria 
voler una hipoteca
aviat i d'aquesta
manera oferir-li el
servei abans que 
l'hagi demanat

s’acaben de comprar. Han decidit
fer-ho amb una gran companyia
de la qual no volen donar el nom.
A ella, que és veterinària i fa més
de 10 anys que treballa en la ma-
teixa empresa, li demanen 700 eu-
ros l’any. A ell, que és artista i no
té una feina estable, 400. “L’home
que va fer les gestions ens va dir
que les grans empreses tenen
centenars de dades nostres i que
ell no podia dir-nos per què aques-
ta diferència de preus”, relaten. La
majoria d’algoritmes són com
caixes negres. No sabem les dades
que utilitzen, com funcionen ni el
motiu de les seves decisions.

Com en el cas de l’Anna i de
l’Albert, l’algoritme que gestiona
les comandes a domicili que cada
repartidor de Glovo ha de fer
també és opac. “Es tracta d’una es-
tafa, ja que t’enganxa perquè tre-
ballis molt al principi i després,
quan baixa la feina, acabis mar-
xant pel teu propi peu i no pugu-
is denunciar l’explotació que vius”,
considera Dani Gutiérrez, de Ri-
ders x Derechos. Per saber com
gestiona el repartiment de la fei-
na, el govern espanyol va impul-
sar l’anomenada Llei Rider, que
obliga la companyia a mostrar als
comitès d’empresa els criteris se-
gons els quals un repartidor té
unes comandes determinades.

Amb tot, si parlem d’opacitat,
el cas més paradigmàtic és el de
Bosco. Aquest sistema és l’encar-
regat de determinar si una família
rep el bo social de l’Estat espany-
ol. La plataforma d’investigació
periodística Civio va descobrir que
hi havia persones, com els mem-
bres de les famílies nombroses, que
per llei l’havien de rebre, però a les
quals el programa denegava l’aju-
da. És per això que Civio ha de-
manat accedir, per via judicial, al
codi de l’algoritme. Tanmateix, la
justícia mai ho ha permès, al·legant
arguments tan diversos com la
seguretat pública, la seguretat na-
cional o la propietat intel·lectual.
Per a Paula Guerra, de l’organit-
zació que analitza els biaixos ra-
cistes i masclistes dels algoritmes
AlgoRace, no hi ha dubte que “si un
algoritme no funciona bé, s’ha de
poder revisar per dins”. Alhora, el
cas demostra un element més: la fe
cega en la tecnologia. “Es creu que
les tecnologies són neutres”, diu
Membrives, assegurant que “són
productes creats per una societat
concreta i estan travessats pels ei-
xos de poder”.  

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“El tecnosolucionisme
fa que, un cop
l'algoritme ha pres 
una decisió, no hi 
hagi rendició de
comptes, perquè 
no hi ha un humà 
a qui adreçar-se”

Els sistemes d’automatització que s’utilitzen per a 
la predicció en l’àmbit policial o de la justícia 

són els que generen més controvèrsia
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Primers cursos per a aturats 
al centre formatiu Marie Curie 
OCUPACIÓ4L’oferta formativa
que gestiona l’Ajuntament per a
persones en atur serà, en aques-
ta convocatòria, de 45 cursos
amb certificat de professionali-
tat, quatre més que l’any ante-
rior. D’aquests, la gran majoria,
31, s’impartirà al nou Centre de
Formació Marie Curie, inaugu-
rat el passat mes de juliol. 

Els cursos, que gestiona
l’empresa municipal Grameim-
puls, estan adreçats a persones
desocupades, tot i que es reser-
ven places per a persones en ac-
tiu que volen millorar la seva si-

tuació laboral. Els primers es po-
saran en marxa aquest desembre
i la resta, de manera progressi-
va, a partir de gener. L’oferta for-
mativa arribarà a unes 700 per-
sones de la ciutat. Seran cursos
vinculats als àmbits de l’atenció
a les persones, la gestió admi-
nistrativa, el manteniment d’ins-
tal·lacions (electricitat, energia i
aigua), el comerç i el màrqueting,
el medi ambient, les telecomu-
nicacions i la restauració.

El pressupost de la convoca-
tòria és de 3,45 milions d’euros,
un 19% més que l’any passat.

SOLIDARITAT4A Santa Colo-
ma, més d’un miler de persones
fan tasques de voluntariat en els
140 projectes d’aquesta mena
que tiren endavant a la ciutat 37
entitats sense ànim de lucre. 

Com a homenatge a tots ells,
i amb motiu de Dia Internacio-
nal del Voluntariat (celebrat el
dia 5 de desembre); el Teatre Sa-
garra va acollir dissabte passat la
Festa del Voluntariat 2022. 

Un acte d’agraïment i de re-
coneixement a totes les persones
i entitats que, gràcies al seu es-
forç altruista, milloren el dia a
dia dels que més ho necessiten:
“Podríem tenir tots els recursos
del món, que no els tenim per-
què són finits i s’esgoten; però si
no comptéssim amb el volunta-
riat, ens faltaria l’ànima de tots
i cadascun dels projectes que es
duen a terme a la nostra ciutat”,
va declarar l’alcaldessa Núria
Parlon durant el seu discurs, a l’i-
nici de la Festa del Voluntariat.

L’acte, que va ser conduït
per l’actriu colomenca Karme
Hellín amb la col·laboració del

grup de teatre de l’entitat AM-
MAME, va servir per mostrar les
accions de voluntariat que han
fet enguany les entitats. També
es van  entregar les agendes del
voluntariat 2023, que recullen la
informació actualitzada de tots
els projectes i entitats de la ciu-
tat. L’acte va concloure amb la
lectura del manifest del volun-

tariat 2022 i l’actuació musical
de la Coral Grans Veus, en què
van participar persones de l’en-
titat Fundació Tallers. 

Des del 2005, el Punt del Vo-
luntariat de l’Ajuntament actua
com a espai d’informació, for-
mació i coordinació dels projec-
tes que es duen a terme a la ciu-
tat en diferents àmbits.

L’alcaldessa Parlon lliura un diploma de reconeixement. Foto: Ajuntament

La ciutat agraeix la feina
altruista dels seus voluntaris

El centre formatiu Marie Curie es va inaugurar el juliol. Foto: Ajuntament

Tradició | Gran quinto de Nadal
L’espai de creació, innovació i participació ciutadana Pompeu Lab acollirà aquest
divendres 16, a les 18 hores, el gran quinto de Nadal, el sorteig tradicional de les

festes. Per participar-hi, només cal enviar un correu a pompeulab@gramenet.cat.
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El Tribunal Suprem avala els
forns crematoris del tanatori
TRIBUNALS4Nou revés de la
justícia al moviment veïnal con-
tra el Tanatori Litoral. La Sala III
del Tribunal Suprem ha deses-
timat el recurs presentat per
l’Associació Stop Crematori con-
tra els forns crematoris, opera-
tius des del desembre del 2019. 

Els ambientalistes demana-
ven que s’apliqués la llei que re-
gula la construcció de nous ce-
mentiris. Aquesta llei estableix
que aquests s’han de situar a al-
menys 500 metres de zones po-
blades. Segons el Suprem, però,
aquesta normativa “no és d’a-

plicació en el cas de construcció
de forns crematoris”. Tant el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya com el jutjat conten-
ciós administratiu número 10
de Barcelona ja havien sentenciat
a favor de la construcció i posa-
da en marxa del tanatori amb
forns crematoris. La platafor-
ma Stop Crematori, que va co-
mençar mesos abans una cam-
panya de recollida de fons per pa-
gar els costos judicials, fa dues
setmanes que no duu a terme la
seva habitual protesta dels dis-
sabtes a la plaça de la Vila.

URBANISME4Dilluns, la regi-
dora d’urbanisme, Ruth Soto, i
l’alcaldessa, Filo Cañete,  visi-
taven les obres de remodelació
del passeig de la Rambleta.
Consultades per Línia Nord,
fonts municipals asseguren que
el calendari d’obres es manté i
s’acabaran entre finals de març
i principis d’abril. 

L’Ajuntament va aprofitar la
visita al passeig per fer pública
alguna pinzellada més sobre
com serà el futur vial. Cañete va
explicar que “el carril antic es
demolirà per fer la vorera més
ampla” i que en els pròxims
dies es plantaran una trentena
de freixes. 

Amb un pressupost inicial de
2.618.350 euros, és l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
l’encarregada de les obres. A fi-
nals de l’any 2017, l’AMB va re-
dactar un estudi amb diferents
alternatives per identificar les ne-
cessitats de la remodelació de la
zona i establir una nova orde-
nació de l’espai. Després d’ex-
posar-ho als veïns, l’AMB i l’A-

juntament van triar el projecte
executiu que es duu a terme.

A partir d’aleshores, els en-
darreriments s’han encadenat. El
novembre de 2019,  pocs mesos
després d’haver-se iniciat, les
obres es van haver d’aturar en
detectar la presència de sòls
contaminats per dioxines i altres
elements pesants, gràcies a les

pressions d’entitats com la Ma-
rea Verde i Airenet. Un cop des-
contaminada la zona, aquest
mes de maig, les obres es van po-
der reactivar, això sí, amb can-
vis respecte al projecte inicial. A
causa de la contaminació del
sòl, que afectava totes les arrels,
només s’ha pogut mantenir un
grup molt reduït d’arbres.

L’alcaldessa i la regidora Soto visiten les obres. Foto: Twitter (@CaneteFilo)

El nou passeig de la Rambleta
estarà enllestit a la primavera

El Tanatori del Litoral es va inaugurar l’any 2019. Foto: Tanatori del Litoral

Espai públic |Torna la llum a Eduard Maristany
Després d’un mes i mig a les fosques, el carrer Eduard Maristany torna a
estar il·luminat des d’aquest dilluns. L’apagada era causada pel robatori
de cables, segons va informar el consistori, que ha arreglat la instal·lació.
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SEGURETAT4Ja està en marxa
el dispositiu conjunt de les poli-
cies de Montgat i Tiana per a la
campanya de Nadal. 

Aquesta és la primera vega-
da que els dos municipis col·la-
boren per tirar endavant una
iniciativa d’aquest tipus, que
reforça la seguretat als comer-
ços durant uns dies on hi ha més
moviment de l’habitual tant al
carrer com a les botigues. 

La campanya va començar
aquest dilluns amb un doble ob-
jectiu. D’una banda, augmentar
la visibilitat de la policia com a
mesura preventiva contra ro-
batoris, furts i estafes i, de l’al-
tra, amb la idea que els agents
puguin aportar consells i aten-
ció personalitzada als comer-
ciants i a la ciutadania que fa les
seves compres. 

Els policies faran patrullatge
a peu per les zones on hi ha més
establiments i tindran una rela-
ció directa amb els comerciants.
Per fer-ho possible es comptarà
amb la unitat mòbil de la policia
local de Montgat, dedicada a les

campanyes de proximitat. El
dispositiu és el resultat de la
feina coordinada dels caps de les
policies locals d’ambdues po-
blacions, que fan reunions pe-
riòdiques per fer el seguiment de
la seguretat en els dos municipis. 

Les dues policies treballen co-
ordinadament en dispositius es-
pecials o en dies que cal un re-

forç, donant-se suport mútua-
ment, com per la Festa Major.

La campanya comercial de
Nadal és molt important per als
dos municipis, que ja fa dies
han enllumenat els carrers més
transitats i han presentat amb-
dues agendes d’activitats i es-
pectacles per tal de potenciar el
consum local per aquestes dates.

Un dispositiu de policia de proximitat, a Montgat. Foto: Ajuntament

Les policies de Montgat i Tiana
reforcen la seguretat per Nadal

Campanya per potenciar 
l’ús cívic dels patinets

TIANA4La policia local ha de-
tectat un augment de patinets
elèctrics, i preveu que encara n’hi
hagi més després de Nadal, per-
què les vendes d’aquests vehicles
de mobilitat personal acostu-
men a ser un dels regals estrella. 

Per això, l’Ajuntament i la po-
licia local han impulsat una cam-
panya per conscienciar el jo-
vent de la importància de res-
pectar les normes quan van en

patinet. L’objectiu és que els
usuaris de patinets publiquin a
les xarxes socials imatges amb
l’eslògan No te la juguis, per tal
de fer arribar la informació als
seus amics i conscienciar-los de
la importància de respectar les
normes de circulació. 

L’Ajuntament ja està treba-
llant en una ordenança de mo-
bilitat que preveu que entri en vi-
gor els primers mesos del 2023.

Daniel Fuentes tornarà a ser
el candidat dels comuns

MONTGAT4L’assemblea de
Montgat en Comú Podem cele-
brada ahir va decidir la reelecció
del portaveu del grup municipal,
Daniel Fuentes, com a candidat
per a les eleccions municipals del
pròxim mes de maig. 

L’acompanyaran a les llistes
Pedro Pérez, Antonia Sancho i
l’actual regidora Mónica Si-
món. A les darreres eleccions
municipals, el maig de 2019,
Montgat en Comú Podem va ser

la cinquena força política en
nombre de vots, amb un 10%
de l’escrutini i dos regidors,
Fuentes i Simón. La moció de
censura de PSC, Junts, SOM de
Montgat i Ciutadans va apartar
la guanyadora de les eleccions,
Rosa Funtané (ERC), de l’al-
caldia. Per a Montgat en Comú
Podem, la candidatura de Fu-
entes busca “garantir un nou
Ajuntament d’esquerres, pro-
gressista i feminista”.

Montgat | Ajudes per habitatge
L’Ajuntament oferirà dilluns que ve una sessió informativa a la biblioteca Tirant 
lo Blanc per explicar el funcionament de les noves ajudes per a la rehabilitació

d’habitatges. Els ajuts provenen dels fons europeus Next Generation.
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Esports Bàsquet | La Penya rep el Colegio La Salle, de Melilla
El conjunt de Jordi Vizcaíno rebrà el pròxim dissabte 17 de desembre el Colegio La Salle, de Melilla,
en partit corresponent a la 17a jornada de la Lliga Femenina Challenge. El Club Joventut Badalona

hi arribarà després de perdre per 67-58 contra el Club Nou Bàsquet Paterna el passat dia 11.

"Sense el futbol no seria feliç.
Molts cops entreno sol perquè ho
necessito, en gaudeixo i no vull
deixar de créixer i millorar.  Con-
tinuo sent aquell nen que només
volia jugar amb la pilota i s'in-
ventava porteries i terrenys de joc
a tot arreu", confessa Christian
Alarcón (Sabadell, 1995), lateral
esquerre del CE Mataró.  

Autèntic i enèrgic, Alarcón és
pura força de voluntat. Mai es
dona per vençut. "La meva vida
és una lluita constant a dins i fora
del camp, i ningú m'ha regalat
res. Les meves victòries són fru-
it de la passió i l'esforç", es retrata. 

Ara té altres prioritats, com
les oposicions a bomber, però
l'entrevistat va ser model durant
un temps. "No és un ofici gens

fàcil perquè a darrere hi ha mol-
ta preparació i viatges. Has d'en-
caixar en el perfil de la produc-
tora. No es tracta de ser més
guapo o més lleig", enraona el
sabadellenc, que ha aparegut a
diversos anuncis i en una pel·lí-
cula anglesa.  

Algunes de les seves millors
escenes futbolístiques les va viu-
re a Primera Catalana amb el CF
Montañesa, "un club històric i

molt familiar en què tothom
em va acollir molt bé, i vaig
aprendre molt de cada compa-
ny". Amb Toni Pérez com a en-
trenador va tenir força minuts i
es va sentir important. "M'en-
canta anar a la Bombonera per-
què hi tinc amics jugant i m'hi
sento un més. A la Monta vaig
gaudir d'una de les meves etapes
més especials per com em sen-
tia a la gespa i pel tracte humà.
És la meva segona casa", asse-
gura Alarcón.  

EL SALT AL PRIMER EQUIP 
Al CE Sabadell FC, on ha viscut
dues etapes, va començar la
seva trajectòria com a futbolis-
ta. Abans d'aterrar a Santa Co-
loma de Gramenet també va
passar per la UE Rubí i la UFB
Jàbac i Terrassa. A la UDA Gra-
menet va arribar a l'últim any de
juvenil, un curs amb emocions
extremes, perquè van perdre
la categoria i van tenir dife-
rents entrenadors. Tots li van
donar molta confiança. La tem-
porada següent Alarcón va fer el
salt al primer equip: "Hi vaig
anar amb noblesa i volent apro-
fitar al màxim els minuts que
disposés. Vaig ser titular uns
quants partits, però va venir
un nou tècnic i, com que juga-
va menys, vaig acabar la tem-
porada al Can Rull". 

BLOQUEIG MENTAL 
El seu capítol més complicat el va
viure a la UE Sants de Tito Los-
sio. El relat d'Alarcón és d'una
autocrítica impecable: "Crec que
tenia cabuda en aquell equip,
però em vaig desmoralitzar, no
vaig confiar en mi i em van vèn-

cer les pors i les inseguretats.
M'ha quedat l'espina de no haver
sabut aprofitar l'oportunitat". 

El lateral esquerre va tenir un
bloqueig mental un dels cursos
en què "estava millor preparat fí-
sicament". Era el primer any
de la pandèmia, va comptar
amb un preparador físic i a casa
s'entrenava "com un lleó matí i
tarda". "No tenia equip, però sí
que tenia el pressentiment que
m'arribaria una oferta molt
bona, com va ser. Em fa mal no
haver donat el millor de mi ma-

teix a la UE Sants", completa.
Quan Lossio es va reunir amb ell
i li va comentar que potser no
disposaria dels minuts que s'es-
perava, l'entrevistat va marxar a
l’FC Santboià de Rafa Leva, "que
em coneixia molt". "Feia un
temps havia estat a punt de fit-
xar pel club, però al final no es
va poder fer. Allà vaig recuperar
la confiança", afegeix.  

PROBLEMES PERSONALS 
El seu penúltim club ha estat el
CF Martorell, on fos titular o no

se sentia "un jugador impor-
tant" i fort mentalment i física.
En els últims mesos de tempo-
rada va patir un parell de pro-
blemes personals que van afec-
tar el seu rendiment i no vacon-

cloure la temporada com hagu-
és volgut. Alarcón necessitava co-
mençar des de zero i va decidir
acceptar la "bona" proposta del
CE Mataró, que ha apostat per ell
i “és un altre club històric". 

EL SEU PILAR  
S'emociona parlant del Manolo,
el seu pare i pilar  de la seva vida
perquè sempre ha estat al seu
costat en tot moment. "Encara
ara ve a veure'm als entrena-
ments i no es perd cap partit. És
un alè constant i una persona ex-
traordinària", el retrata.  

INVERSIÓ  
"Visc pel futbol, a vegades m'en-
treno massa i tot, i cuido la die-
ta. Els diners que puc cobrar
competint els inverteixo a créi-
xer com a jugador, en un en-
trenador personal o el que sigui.
Vull millorar i veure'm el millor
possible al camp per ajudar el
meu equip al màxim. Fins que
tingui la il·lusió d'aquell nen pe-
tit, no deixaré de lluitar per ser
un futbolista més complet",
tanca, enèrgic, Alarcón. Un ju-
gador que és pura passió.

Toni Delgado
SANTA COLOMA

ChristianAlarcón és passió
» El lateral esquerre del CE Mataró va viure una experiència de molts contrastos a la UDA Gramenet 
» “Fins que tingui la il·lusió d’aquell nen petit, no deixaré de lluitar per ser un futbolista més complet”, diu

Christian Alarcón, defensa del CE Mataró, durant un partit. Foto cedida

“La meva vida és una
lluita constant a dins
i fora del camp, i ningú 
m'ha regalat res”, diu

“M’ha quedat l’espina
de no haver sabut
aprofitar l’oportunitat 
a la UE Sants”, confessa



21 | 

línianord.cat15 de desembre del 2022

COMUNICACIÓ4La xarxa de
diaris Línia, del Grup Comuni-
cació 21, col·labora un any més
amb la campanya de sensibilit-
zació i difusió de La Marató de
TV3 i Catalunya Ràdio, que en-
guany està dedicada a la salut
cardiovascular.

Amb l’eslògan La Marató
sempre batega i el so del cor com
a protagonista –Bum bum–, el
color de la campanya s’acosta a
les tonalitats del cor i el claim ex-
pressa qui fa bategar tots els ca-
talans any rere any: el programa
solidari de la CCMA, que engua-
ny tindrà lloc el 18 de desembre.

Els actors Marta Marco, Albert
Ribalta, Ivan Luengo i Nesa Vi-
daurrazaga protagonitzen el vídeo
divulgatiu, que veuran 200.000
joves als centres educatius d’arreu
de Catalunya, així com en biblio-
teques i centres cívics.

45 MORTS CADA DIA
Un total de 45 persones moren
cada dia a Catalunya per una
malaltia cardiovascular, la prin-
cipal causa de mortalitat als països
desenvolupats.

“La salut cardiovascular afec-
ta totes les famílies. Són malalties

que poden afectar tothom i sen-
se avís previ, i tots tenim a les nos-
tres mans tenir més coneixement
per millorar hàbits i per prevenir-
les”, afirma Rosa Romà, presi-
denta de la CCMA.

Lluís Bernabé, director de la
Fundació La Marató, remarca la
importància de la divulgació i de
la sensibilització, “no només ara,
sinó durant tot l’any, amb accions
com les sessions adreçades als jo-
ves, la llavor de La Marató, que
serveixen per inculcar valors als
futurs adults”.

Per tot plegat, Romà agraeix
la col·laboració institucional i
empresarial per poder dur a ter-
me La Marató, a més de la parti-
cipació de totes les persones im-
plicades, sobretot dels experts en
salut cardiovascular i dels diver-
sos testimonis.

LÍNIA I CATALUNYA RÀDIO
Per altra banda, des del passat 24
de novembre i fins al 21 de de-
sembre, Catalunya Ràdio emet
una falca del diari metropolità Lí-
niaen el marc d’un intercanvi pu-
blicitari entre els dos mitjans que
també es tradueix en anuncis de
la ràdio pública als diaris Línia.

Pàgines corporatives

‘Bum bum’, l’onomatopeia del batec del cor, protagonitza la imatge gràfica d’aquesta edició. Fotos cedides

Línia col·labora amb LaMarató
» La xarxa de diaris Línia difon, com cada any, el projecte solidari de TV3 i Catalunya Ràdio
» Amb l’eslògan ‘La Marató sempre batega’, enguany està dedicada a la salut cardiovascular
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Viu en línia

L’11 de setembre del 2021, una important
família de l’alta burgesia barcelonina
rep una visita inesperada que farà sortir
a la llum el secret més terrible de la his-
tòria familiar. Una visita que provocarà un
viatge per tres segles i tres continents que
han marcat la història de casa nostra. Una
visita que farà que res torni a ser igual.
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Amèrica
Sergi Pompermayer

El grup Los Aurora ha tornat aquest de-
sembre amb la publicació del seu segon
disc: La Balsa de la Medusa (autoeditat).
El nou àlbum inclou poemes de diversos
autors que han musicat els mateixos Au-
rora, tal com han explicat a l’ACN. Això su-
posa un canvi respecte al primer disc, Au-
rora (Taller de Músics/Discmedi, 2017), en
què versionaven cançons ja creades.

Música

En Julián és un noi d’uns 20 anys molt ex-
itós com a dissenyador de videojocs. Mal-
grat això, viu turmentat per un secret
fosc. Però quan la Diana apareix a la seva
vida, en Julián veurà per fi a prop la pos-
sibilitat de ser feliç. La nova pel·lícula de
Carlos Vermut, de coproducció catalana,
ha arribat als cinemes després de passar
pel Festival de Sevilla.

Pelis i sèries

Mantícora
Carlos Vermut

La Balsa de la Medusa
Los Aurora

Museu Banksy
Hi ha novetats al Museu Banksy de Barcelona (Trafalgar,

34). L’exposició The World of Banksy ha incorporat una tren-
tena de peces noves que tracten de temes com el conflicte
entre Israel i Palestina, la pandèmia del coronavirus o la cri-
si migratòria, tal com recull l’ACN. Així, en total, la mostra
compta ara amb un centenar d’obres. A més, està previst
que pròximament s’hi incloguin també obres fetes a Ucra-
ïna. Cal recordar que, malgrat que el seu art és conegut

mundialment, Banksy ha aconseguit mantenir-se en l’ano-
nimat. Potser per això no ha autoritzat aquesta exposició.

Carlos Cuevas (Montcada i Rei-
xac, 1995) i Miki Esparbé (Man-
resa, 1983) són els protagonis-
tes de la nova sèrie d’èxit de
Netflix Espanya. Smiley és l’a-

daptació a la pantalla petita de
l’obra de teatre homònima de
Guillem Clua (Barcelona, 1973),
que ha estat traduïda a diverses
llengües i representada a dife-
rents països. En aquesta nova

producció de Minoria Absoluta,
els dos joves actors donen vida
a la història d’amor de l’Àlex i el
Bruno, que ja ha robat el cor de
milers d’espectadors d’arreu del
món, triomfant sobretot entre

la comunitat LGTBI.

C U E V A S  I  E S P A R B É

A LES XARXES...

Ser dos actors d’èxit
Tots dos han aparegut a sèries i pel·lícules conegudes

Famosos

Protagonitzar la nova sèrie de Netflix
‘Smiley’ és l’adaptació de l’obra de teatre de Guillem Clua

Aplaudiments virtuals
Tothom s’ha enamorat de la història de l’Àlex i el Bruno

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La protagonista de La pau dels somnis fe-
liçosés una criatura curiosa i rebel, la Nise,
que té ales en comptes de cua de peix.
Després d’anys de viure reclosa en una
illa paradisíaca, regida únicament per
l’autoritat femenina i no pel poder mas-
culí, decideix fugir i veure món. L’aven-
tura la porta a llocs mai no visitats per cap
sirena i a descobrir els humans... 

Llibres

La pau dels somnis feliços
Carme Riera

|High on Life
Un món de ciència-ficció és l’escenari d’aquest videojoc de trets en primera persona,
en el qual les armes, a més de matar, parlen. Per a PC, Xbox One i Xbox Series X/S.  
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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