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BÀSQUET pàg 18
Mar Pacheco (Penya):
“Amb el temps he après
a valorar la meva alçada”

SANT ADRIÀ pàg 14

L’oposició diu que falta
transparència en seguretat

MONTGAT pàg 16
Una plaça per a l’exbatlle
Pere de José i Hermens

Centenari

Preocupació al Bloc Venus
per la taxació dels pisos

Els veïns de l’edifici de la Mina veuen amb escepticisme una qüestió que ja va bloquejar el desallotjament el 2009 pàg 3
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BADALONA pàg 8

El Ple homenatja la regidora
Carme Martínez (Guanyem)
en el seu comiat municipal

SANTA COLOMA pàg 12
Parlon recull un premi 
del Ministeri d’Igualtat per 
la Xarxa Violeta de la ciutat

L’històric Varon Dandy 
badaloní fa 100 anys pàg 10
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Avui dijous fa sis mesos que l’o-
ficina tècnica per al reallotja-
ment de les famílies del Bloc
Venus del barri de la Mina va en-
trar en funcionament. 

Mig any després, els gairebé
900 veïns del bloc, repartits en
244 habitatges, esperen amb es-
cepticisme l’enderroc de l’edifi-
ci. Durant aquests mesos, l’ofi-
cina gairebé ha enllestit la pri-
mera fase del procés d’expro-
piació: “Fins ara, hem fet més de
260 entrevistes, i unes 150 visi-
tes a domicili. Acabarem les vi-
sites als pisos a mitjans de gener”,
assegura Julie Marquiset, direc-
tora de l’oficina tècnica encarre-
gada del procés d’expropiació.
Marquiset forma part de VIN-
CLE, l’associació contractada pel
Consorci del barri de la Mina per
gestionar el projecte d’expropia-
ció de l’edifici Venus. 

L’expropiació serà mitjan-
çant la taxació conjunta: “A Ve-
nus es treballa l’avaluació del
bloc, no s’individualitza la taxa-
ció. El resultat serà el preu del
metre quadrat d’un pis tipus del
bloc, que serà igual per a tot-
hom”, explica la directora de l’o-
ficina. És el mateix que es va de-
cidir de fer a l’anterior procés
d’expropiació, l’any 2009, i que
va resultar fallit. En aquella oca-
sió, només es va arribar a trobar
acords de reallotjament per a
33 famílies. Els habitants del
bloc no van acceptar les taxacions
ni les condicions de reallotjament
proposades aleshores, es van
mobilitzar per reclamar millors
condicions, i el procés va quedar
bloquejat. Aquesta és precisa-
ment la por que tenen els veïns
actualment: “No volem tornar
al punt d’inici, i em temo que és

el que pot acabar passant si el
preu que acabi marcant la taxa-
ció no ens convenç”, detalla Pa-
qui Jiménez, veïna del barri i por-
taveu dels afectats. Malgrat l’es-
cepticisme, Jiménez diu que l’es-
tudi de la situació de les famílies
que està a punt d’enllestir-se
“era molt necessari, i fa dècades
que s’hauria d’haver dut a terme”.

NINGÚ AL CARRER
El dret a reallotjament té a veu-
re amb quant de temps fa que es
viu al bloc. El procés d'expro-
piació es remunta al projecte de
remodelació urbanística del bar-
ri de la Mina de 2001. És quan es
decideix que, on hi ha l'edifici Ve-
nus, hi haurà d'anar espai verd o
equipament públic. D’aquesta
manera, només tindrà dret a re-
allotjament qui pugui acreditar
que hi viu des d’aleshores. Mar-
quiset assegura que bona part

dels habitants del bloc hi viuen
des d’abans de 2001, i que aques-
ta és una condició que marca la
llei: “És molt complicat de ges-
tionar, i passa en moltes expro-

piacions, no només al bloc Ve-
nus”, explica. A banda, els tipus
de propietat i d’ocupació que hi
ha al bloc són molt diversos.
“Amb els anys, les persones op-
ten per marxar, deixar el pis als
fills, o per altres transaccions
que potser no s'han fet del tot cor-
rectament. Al bloc hi ha molta
gent vivint sense títol. Aquí la so-
lució és encara més complexa”,

diu Marquiset. Des del Consor-
ci del barri de la Mina, l’ens que
gestiona l’oficina del trasllat (for-
mat pels ajuntaments de Sant
Adrià, Barcelona i per la Gene-
ralitat), asseguren que l’aposta és
que cap persona en situació de
vulnerabilitat acabi al carrer. 

PRÒXIMS PASSOS
La redacció del projecte d'ex-
propiació estarà enllestida el pri-
mer trimestre de 2023. “Aquest
document serà la fotografia de la
realitat jurídica i social del bloc
Venus. Cada pis tindrà un full
d’apreuament en què figurarà
la propietat del pis, qui hi viu, i
qui té dret a què”, diu Marquiset. 

Un cop el Consorci del barri
de la Mina aprovi el document,
l'oficina notificarà individual-
ment a cada família quins drets
tenen reconeguts. Aleshores serà
quan els veïns puguin emetre les

al·legacions: “Quan ens diguin
quina és la taxació caldrà lluitar
en dos vessants, un jurídic més
sorollós, i un de social més dis-
cret”, diu Paqui Jiménez, a l’altra
banda de la barra del bar que re-
genta a tocar del bloc Venus.
Allà, mentre amb una mà remou
unes mandonguilles amb tomà-
quet que fan xup-xup, amb l’al-
tra mà prepara uns cafès. A la ve-
gada, resol els dubtes de molts
veïns, que es desplacen al bar
amb tot de paperassa a les mans:
“Això és l’IBI!”, o “això és una in-
fracció de trànsit”, se li sent dir a
la Paqui. El gruix de les consul-
tes, tanmateix, són sobre el pro-
cés d’expropiació. La Paqui fa de
pont entre l’oficina tècnica i els
veïns. “Ja veus, no paro en tot el
dia, però m’agrada”, diu mentre
cobra un cafè fent servir una
capsa de galetes que substitueix
l’habitual caixa registradora.

Escèptics pel futur deVenus
» Ja fa mig any que va arrencar l’oficina tècnica per al reallotjament de les famílies del bloc Venus
» En uns tres mesos es coneixerà el preu de la taxació, que és el que genera més dubtes veïnals

Paqui Jiménez és un referent al barri de la Mina. Al seu bar, el San Martiño 2, resol els dubtes del veïnat. Foto: Línia Nord

“Quan ens diguin 
la taxació dels pisos,
caldrà lluitar segur”, 
diu Paqui Jiménez 

Gerardo Santos
SANT ADRIÀ
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NLes millors
perles

Puja a un cotxe que no és seu, l’engega, avança uns metres i
xoca contra un altre vehicle aparcat i una casa. Abans que

treguis conclusions sobre l’autor dels fets, has de saber que és
un border collie. S’ha convertit en el gos més famós de Gal·les.

Uns investigadors fan reviure virus de 48.500 anys
d’antiguitat que havien quedat sota el gel permanent

de Sibèria. Diuen els científics que no creuen que suposin
gaire perill, però potser no calia jugar-se-la, no?

Una dona aconsegueix el seu somni de graduar-se a la
universitat 71 anys després d’haver-s’hi matriculat per

primer cop. Joyce DeFauw, de 90 anys, ha acabat la carrera i ha
deixat un exemple inesborrable als seus 17 nets i 24 besnets.

El Grinch existeix, però és una dona de Nova York.Concretament, és la lladre que ha entrat a casa de
l’actor Robert de Niro per robar-li els regals que hi havia
sota l’arbre de Nadal. La policia l’ha detingut in fraganti.

LA FOTOTwitter (@fifaworldcup_es)

La lupa

No recordo quan van començar a utilitzar
aquesta expressió els companys i les com-
panyes de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH). Sí que tinc present que,

l’any 2010, algunes persones idealistes i de fortes con-
viccions van intentar aturar el degoteig de persones
honrades que eren desnonades de casa seva sense cap
mena de contemplació. La bombolla immobiliària dis-
senyada pels mercats financers va expulsar milers de
persones treballadores del seu habitatge, entre elles,
moltes de Badalona.

A finals de la primavera del 2011, algunes de les
persones que participàvem en les convocatòries per
evitar els llançaments vam decidir organitzar-nos a
Badalona i va ser així com vam crear la PAH de la ciu-
tat. Tal com escriu l’amic i també fundador de la PAH,
Jaume Solà, en el pròleg del meu llibre Històries de
desnonaments a Badalona (publicat el 2013), des de
setembre d’aquell any, i durant quasi un any, la for-
ça de les nostres conviccions i la tenacitat dels com-
panys i de les companyes de la PAH van fer possible
anar bastint una organització que, si bé en recursos
organitzatius era molt precària, no ho era en entu-
siasme i compromís de plantar cara als poders fi-
nancers i als fons voltor. Defensàvem, i continuem de-
fensant, que el dret a un habitatge digne per a tothom
és necessari per poder viure amb dignitat.  

Aleshores teníem clar que érem una organitza-
ció política no partidista. No volíem ser una ONG,
com no es cansava de repetir l’amic Antonio Salguero,
un altre dels fundadors i impulsors de la PAH de Ba-

dalona. Durant molts anys, amb accions de tota mena
–ja fos ocupant bancs per denunciar l’abús i les es-
tafes que havien fet, presentant denúncies o, fins i
tot, negociant amb ells– vam aconseguir evitar que
moltes persones es quedessin al carrer i endeutades
de per vida.   

Actualment, ja no hi ha tants desnonaments per
impagament d’hipoteques com aleshores. Ara els llan-
çaments són de persones que no poden pagar el llo-
guer o que han ocupat un habitatge buit propietat d’un
fons voltor o d’una entitat financera. Cal recordar que
el que volen aquests fons i entitats financers és es-
pecular amb un bé de primera necessitat.

L’especulació immobiliària i una fiscalitat injusta
són les principals causes de les creixents desigualtats
i de l’augment de la pobresa al nostre país. Com tam-
bé ho són els salaris de misèria i la precarietat laboral.

Segons un informe presentat recentment per Cà-
ritas, sis milions de famílies –el 31,5% de les llars es-
panyoles– no compten amb un pressupost que els ga-
ranteixi poder viure amb unes condicions de vida dig-
nes i s’han vist obligades a reduir els consums d’e-
lectricitat o alimentació i, fis i tot, deixar de comprar
medicaments necessaris per a la seva salut.

I què passa a Badalona? Per què no es convoca el
Consell Municipal d’Habitatge?

Des de l’inici, la PAH badalonina va denunciar la
manca d’habitatge públic i la necessitat de protegir a
les persones més vulnerables. Aquí han governat par-
tits de tots els colors i cap d’ells han pres en conside-
ració la necessitat d’abordar aquest sagnant problema.

No entrarem a relatar el patiment de centenars de
persones obligades a malviure al carrer després de per-
dre l’habitatge. Ens servirem de les declaracions fe-
tes públiques per les entitats del tercer sector i el ma-
teix Ajuntament de Badalona. Segons les seves in-
formacions, durant l’any 2021 es van atendre més de
mil persones sense llar, moltes d’elles dormint al car-
rer o en naus abandonades.

Mentre això passa, a Badalona hi ha milers
d’habitatges buits propietat de fons voltors i d’enti-
tats financeres. Altres són propietat de la SAREB, el
banc dolent, que, com ja hem escrit moltes vegades,
ens va costar més de 60.000 milions d’euros i es va
crear per comprar als bancs els productes tòxics. Així
anomenaven els habitatges que acumulaven després
dels nombrosos desnonaments i de promocions im-
mobiliàries fallides. 

I per això, pel fet d’haver sigut rescatats amb di-
ners públics, els seus habitatges es podrien haver des-
tinat a crear un parc públic d’habitatge, ja que tots els
immobles que havien sigut traspassats a la SAREB ja
eren de titularitat pública, pel fet que estaven en mans
d’entitats intervingudes i nacionalitzades.

Sabem que a molts ajuntaments s’han signat
convenis amb la SAREB per aconseguir el traspàs d’ha-
bitatges, que s’apliquen impostos als immobles bu-
its propietat de grans tenidors, que es construeixen
habitatges socials. Però, clar, Badalona és diferent.

I no hi ha cap excusa, tots els governs són culpa-
bles, i encara més els que fan servir aquest problema
per fer demagògia i culpar els més febles.
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Cases sense gent i gent sense casa
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La Guàrdia Urbana de Badalona decomissa
uns 3.000 productes d’un supermercat 1

2 14-D

Daniel Fuentes tornarà a ser 
el candidat dels comuns a Montgat

Preocupats per la inseguretat

L’antiga fàbrica CACI de Badalona 
començarà a acollir activitat el 2024

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@324cat: Els estats membres de la UE han
arribat a un acord per aplicar un topall al
preu del gas, que no afectarà ni Espanya ni
Portugal perquè ja tenen el topall ibèric.

@julibert_joan: No és una mica fort que
dos jutges a qui es vol recusar puguin vo-
tar en la decisió per recusar-los? Quin con-
cepte de justícia és aquest?

#RevoltaAlTC

@Catinformacio: El sorteig de loteria de
Nadal ha cantat números erronis durant
anys. Una jutge rebutja que s’informi dels
números mal cantats.

#ErrorsALaLoteria #TopallAlGas

Aire fresc

per Estanis Alcover i Martí
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El paper del CEO a l’Ajuntament

Per fi, els polítics munici-
pals han pres una decisió
que pot significar un canvi

radical en l’administració de Ba-
dalona. Amb dos dits de front, s’ha
reconegut que és millor deixar la
política per a l’alcalde i els regidors
i la gestió per a un director ex-
ecutiu, o gerent o, el nom de
moda, un CEO (que en anglès sig-
nifica Chief Executive Officer). 

Certament, el paper i les res-
ponsabilitats del CEO de l’Ajun-
tament s'estableixen sobre mane-
ra en les seccions rellevants de la
Llei de govern local i en els con-
tractes individuals, però el càrrec
presenta molts reptes únics que es
relacionen específicament amb el
funcionament d'un ajuntament
com a empresa.

Ara bé, una de les qüestions
clau per a la persona escollida
serà el risc polític inherent a la po-
lítica del govern local. La capacitat
del futur CEO de separar-se de la
política electoral mentre es man-
tingui políticament sensible serà un
factor de mèrit per contribuir que
faci la seva feina amb èxit i Bada-
lona en surti la gran beneficiària.
Aquest CEO que s’escollirà haurà
d'estar orientat a la política, però
no als polítics. Sense aquest equi-

libri pot haver-hi conseqüèn-
cies negatives, ja que les dispu-
tes polítiques poden ser una
causa important de la rotació del
CEO que contribueixi a la seva
renúncia abans de la finalització
del contracte. No serà gens fàcil
mantenir el to amb uns polítics
que, en la seva majoria, no dis-
posen de formació suficient per
fer de motor de departaments
tan dispars i exigents com els de
l’Ajuntament badaloní: Impuls
de Ciutat i Reconstrucció Covid;
Hisenda, Recursos Interns i Per-
sonal; Govern i Seguretat Ciu-
tadana; Territori, Habitatge, Es-
ports i Salut, etc.

Per tot plegat, no serà fàcil ni
l’elecció ni la posterior tasca de
qui serà el nou director executiu,
gerent o CEO de l’Ajuntament de
Badalona. Haurà de ser capaç de
transmetre la visió i els valors cap
a dins (alts càrrecs) i cap a fora,
ciutadania i proveïdors, princi-
palment. Estan escrites algunes
qualitats que ajuden a una bona

funció d'un CEO a l’Ajuntament.
Són: capacitat organitzativa;
bona comunicació; empatia; ca-
pacitat d'escolta activa; saber
com delegar; capacitat per donar
i rebre feedback.

Cal que càrrecs i funciona-
ris treballin orientats a fites
més grans que les actuals, so-
bretot aixecant el seu ànim
amb una organització a imatge
i semblança d’una gran em-
presa. Cal acabar amb el des-
contentament i la falta de mo-
tivació, trobar l’equilibri, oferir
incentius professionals... I gua-
nyar-se la seva confiança tot
oferint dignitat i futur, valorant
la formació i actitud de cadas-
cun dels treballadors.

Tot el funcionariat haurà
d’estar implicat en la nova or-
ganització, la distribució i la
supervisió de tasques entre
els responsables de departa-
ments. L’alcalde i els regidors,
a fer política municipal. Fora
fer-ho tot a dit.

Els semàfors

Una exposició al Museu 
de Badalona repassa els cent
anys de la colònia Varon Dandy,
registrada a Badalona el 1922.
La història d’aquest perfum 
i de la casa que que el va crear,

Perfumeria Parera, està
íntimament lligada a la ciutat. 

pàgina 10Museu de Badalona

El Ministeri d'Igualtat ha premiat
l'Ajuntament de Santa Coloma
per la seva feina en la lluita

contra la violència masclista amb 
el projecte Xarxa Violeta, durant
la vuitena edició del concurs 
de bones pràctiques locals 
contra el masclisme.

pàgina 12Aj. de Santa Coloma

Els partits de l’oposició acusen 
el govern municipal d’amagar

informació relativa a la
seguretat pública. L'Ajuntament

diu que el motiu ha estat 
“un tema merament formal” i

que “no hi ha hagut cap intenció
de vulnerar cap dret”.

pàgina 14Aj. de Sant Adrià
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L’antiga fàbrica CACI acollirà
activitats a partir de 2024

EQUIPAMENTS4L’antiga fàbri-
ca CACI es convertirà en un
centre de difusió del coneixe-
ment tecnològic i la fabricació di-
gital. La Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), l’Ajunta-
ment i la Fundació CIM van
signar dijous passat l’acord per
impulsar la transformació de
l’espai. El recinte consta de 4.341
metres quadrats i quatre pisos
d’alçada, que permetrà enca-

bir-hi el 2024 els primers estu-
dis de postgrau.

El consistori preveu destinar
inicialment 6,5 milions d’euros
per desenvolupar-hi el projec-
te arquitectònic, i permetre di-
namitzar la zona amb activitat
vinculada a la difusió tecnolò-
gica. Primer de tot, es farà un
estudi tècnic per delimitar el
cost de les obres, així com les
instal·lacions que requerirà.

Protestes a la presentació 
del dispositiu nadalenc

GUÀRDIA URBANA4Un grup
d’agents de la Guàrdia Urbana
van protestar ahir durant la
presentació de l’operatiu de se-
guretat nadalenc. Guarnits amb
barrets de Pare Noel, xiulets i
botzines, els agents van seguir
la comitiva municipal, que re-
corria el carrer del Mar per ex-
plicar com funcionaran els dis-
positius conjunts entre Guàrdia
Urbana i Mossos d’Esquadra
per garantir la seguretat als

principals eixos comercials de la
ciutat,  exhibint pancartes i fent
soroll per seguir reclamant mi-
llores laborals. 

El regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Christian Carneado, as-
segura que l’escridassada és
“d’una part” del cos i defensa
que tots els canals de comuni-
cació amb els sindicats estan
oberts i que aquest mateix di-
vendres se’ls presentarà una
proposta de millores.

POLÍTICA4El darrer Ple de l’a-
ny, celebrat dimarts, va servir
perquè tots els grups polítics
acomiadessin la ja exregidora
Carme Martínez, de Guanyem,
que va renunciar a l’acta durant
el plenari. La substituirà Núria
Sabater, que prendrà acta de
regidora al següent Ple, segons
informen fonts de la formació
municipalista.

Sabater ha treballat amb en-
titats socials i educatives bada-
lonines. És mestra i educadora i
ha estat tècnica d’educació al
Consorci Badalona Sud. Actual-
ment, és membre del secretariat
de Guanyem Badalona i asses-
sora del grup municipal des del
2019. De moment, no s’han fet
públics els motius de la renún-
cia de Carme Martínez, que con-
tinuarà a dins de la formació. 

HOMENATGE UNÀNIME
El que sí que va quedar clar, al-
menys durant el ple de dimarts,
és l’agraïment de totes les forces
polítiques cap a la tasca duta a
terme com a regidora de Martí-

nez, des del PP i fins a Junts, pas-
sant pel PSC. “La setmana pas-
sada ja ho vaig dir, sense saber
que avui parlaríem de la teva
marxa, i avui ho repeteixo: si em
penedeixo d’alguna decisió com
a alcalde és del fet de no haver
pogut comptar amb la regidora
Carme Martínez al govern que
presideixo”, va dir l’alcalde Ru-

bén Guijarro que, just després, es
va apropar a l’exregidora per
lliurar-li un obsequi ben especial:
una Venus, signe de màxim re-
coneixement de la ciutat. Mar-
tínez, emocionada, va agrair les
paraules dels portaveus i, abans
de marxar a mig Ple, va empla-
çar a tots els regidors a “conti-
nuar treballant plegats”.

Martínez rep una Venus de mans de l’alcalde. Foto: Ajuntament

Homenatge a la regidora Carme
Martínez en el seu comiat

Biblioteques | Audiència sobre Can Casacuberta
El pròxim dijous 29 de desembre es farà una audiència pública per detallar la situació de

la biblioteca de Can Casacuberta. L’acte serà obert a tota la ciutadania, tindrà lloc a la
sala de premsa del Viver i comptarà amb la presència de la regidora Anna Maria Lara.
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El dia 16 de desembre de 1922,
Joan Parera introduïa al registre
de la propietat un perfum ano-
menat Varon Dandy. Per com-
memorar el centenari, el Museu
de Badalona va inaugurar, la
setmana passada, l’exposició
Perfumeria Parera. 100 anys de
Varon Dandy.

La història d’aquest perfum, i
de la casa que el fabricava, està ín-
timament lligada a la ciutat. Per-
fumeria Parera va ser fundada el
1912 a Badalona per Joan Parera
Casanovas. El seu fill, Albert, que
va morir poques setmanes abans
de l’estrena d’aquesta mostra, va
acabar de fer gran la marca.

La fàbrica Parera es va situ-
ar al carrer Sant Pere. L’any
1915, es va traslladar a una nau
del passatge Maignon, entre
Martí Pujol i el carrer Arnús. Ac-
tualment, però, no en queda res.
El 2006, la nau va ser enderro-
cada per crear la plaça de les Pun-
taires on ara hi ha el mercat
provisional de Maignon.

La mostra, i el llibre que l’a-
companya, és fruit d’una llarga re-
cerca portada a terme per la his-
toriadora Núria Casals, comissà-
ria de l’exposició, per iniciativa del
Museu de Badalona. 

Per a Casals, la importància de
la marca per a la ciutat és cabdal,
i la situa al mateix nivell que La
Penyao l’Anís del Mono: “Varon
Dandy era molt coneguda a tota
Llatinoamèrica, des de Mèxic i
fins al con sud”, assegura la co-
missària de l’exposició. Hi va ha-
ver una fàbrica a Lima, al Perú, i,
tal com explica Casals, l’èxit a in-
drets com Puerto Rico era tal que
entre els treballadors de la fàbri-
ca de Badalona s’acostumava a
comentar que no sabien si els por-
to-riquenys es bevien el Varon
Dandy o el feien servir per dutxar-
se: “Un producte amb aquest ar-
relament arreu del món, amb
una etiqueta en què es llegia el
nom de Badalona, té un pes im-
portantíssim per a la projecció in-
ternacional de la ciutat”, remar-
ca Núria Casals a Línia Nord.

TRENCANT TÒPICS
No tot van ser flors i violes durant
els primers anys de singladura de

la marca. Explica Casals que, se-
gons recordava Albert Parera en
una entrevista l’any 1995, molts
homes rebien amb ira la propos-
ta de perfumar-se, ja que alesho-
res aquesta era una pràctica no-
més pròpia de les dones. “De ve-
gades, alguns homes rebien els
Parera a pedres, perquè conside-
raven que els tractaven d’afemi-
nats en intentar-los vendre un
perfum”, afegeix Casals. L’esforç
publicitari dels Parera, pare i fill,
va ser notable i va acabar per cap-
girar aquest rebuig inicial: “L’any

1930, Joan Parera va dedicar
100.000 pessetes per a la publi-
citat de Varon Dandy, i unes altres
100.000 per a promocionar el
perfum femení Tentación”, diu la
comissària. A la premsa de l’èpo-
ca, concreta Casals, els anuncis de
Varon Dandy i de Tentación sor-
tien cada quinze dies: “De tant
veure-ho als diaris, els homes
van acabar acceptant la idea de
perfumar-se per ser més seduc-
tors”. A poc a poc, Varon Dandy
es va imposar entre el públic
masculí i, de fet, Parera va acabar

produint també una loció, un fi-
xador i, fins i tot, una pasta de
dents amb el nom Varon Dandy. 

A l’exposició, que estarà ober-
ta fins al 14 de maig de l’any que
ve, es poden veure els anuncis
amb què els Parera van fer gran
la marca, així com flascons i altres
tipus d’envasos de cosmètics i
objectes procedents de col·lec-
cions particulars. “Hi ha flascons
anteriors a la Guerra Civil que són
realment exquisits. El de Tenta-
ción és d’un refinament espe-
cial”, recomana la comissària.

Gerardo Santos
BADALONA

L’exposició es podrà visitar fins al maig de 2023. Foto: Francesca García/Museu de Badalona

El VaronDandy ja és centenari
» Una exposició al Museu de Badalona repassa la història de la colònia, registrada a Badalona el 1922
» La Perfumeria Parera, creadora de Varon Dandy, va ser fundada a la ciutat l’any 1912 per Joan Parera
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El Ple aprova definitivament
els pressupostos municipals
POLÍTICA4El Ple Municipal del
passat dilluns 19 va aprovar de-
finitivament els pressupostos
per a l’any 2023.  Per a l’any vi-
nent, els comptes municipals
arribaran gairebé als 129 milions
d’euros, el que suposa un aug-
ment del 7,7% respecte d’en-
guany. A banda, el plenari tam-
bé va decidir congelar definiti-
vament els tributs municipals
per a l’any vinent. D’altra banda,

el Pla Local de Joventut 2022-
2025 també va ser aprovat al
darrer Ple municipal. 

Els objectius d’aquest pla
són promoure l’emancipació
digna del jovent colomenc, tre-
ballar per l’adquisició d’hàbits
saludables i garantir el protago-
nisme de les persones joves com
a ciutadania de ple dret i com a
subjectes de canvi i transfor-
mació del seu entorn.

El barri del Fondo activa 
la  xarxa comercial per Nadal
COMERÇ4Fins al 4 de gener, la
plaça del Rellotge del barri del
Fondo acollirà activitats nada-
lenques gratuïtes, amb la inten-
ció que els visitants coneguin el
barri en família, segons explica
el consistori. Hi haurà tallers lú-
dics i artístics, caga tió, jocs,
contacontes o inflables. Tot, or-
ganitzat de forma col·laborativa
amb una desena d’entitats i re-
cursos municipals del barri. L’al-
caldessa, Núria Parlon, va pre-

sentar el passat dia 14 les accions
per dinamitzar aquestes activi-
tats, emmarcades en la campa-
nya ‘Viu el Fondo per Nadal’: “Al
barri del Fondo podem trobar
molta gent, molta vitalitat i un
comerç de qualitat que, a més a
més, aporta el valor afegit de la
interculturalitat. Entre tots, ajun-
tament, entitats i aquest teixit co-
mercial hem de posar en valor
tot el que té de bo el barri”, va de-
clarar l’alcaldessa Parlon.

POLÍTIQUES SOCIALS4El Mi-
nisteri d'Igualtat ha premiat l'A-
juntament pel seu treball en la
lluita contra la violència masclista,
a la vuitena edició del concurs de
bones pràctiques locals contra la
violència cap a les dones. Un
concurs que reconeix les actua-
cions més eficaces i innovadores
dutes a terme pels governs locals. 

El projecte que ha merescut
aquest reconeixement és la Xar-
xa Violeta, que consisteix en la
creació a l'espai públic d'una
xarxa de llocs segurs i de refe-
rència, anomenats espais vio-
letes, als quals les persones pu-
guin adreçar-se davant d'una
possible agressió sexista. Més de
300 establiments de la ciutat
participen del projecte, que va
néixer el novembre de 2019. Es
tracta de locals d'oci nocturn i
establiments o serveis que a la
nit estan oberts, com ara ben-
zineres, farmàcies, aparca-
ments, espais residencials, ser-
veis de taxi o de neteja i la xar-
xa de serenos. L’alcaldessa, Nú-
ria Parlon, va recollir el premi,

convocat per la Delegació del
Govern contra la Violència de
Gènere i la Federació de Muni-
cipis i Províncies. 

“La Xarxa Violeta és un valor
afegit a les nostres polítiques de
lluita i prevenció contra aques-
tes violències que des de fa molt
desenvolupem des del nostre
ajuntament, un instrument més

per prevenir i actuar contra
elles”, va destacar l’alcaldessa. A
banda, va agrair el guardó i va
posar l’exemple de la CIBA per
parlar de la implicació municipal
en la lluita contra la violència
masclista: “El premi és un reco-
neixement a tots els professio-
nals que hi ha al darrere de pro-
jectes com és el cas de la CIBA”.

L’alcaldessa va recollir el premi al Ministeri d’Igualtat. Foto: Ajuntament

La Xarxa Violeta rep un premi
per part del Ministeri d’Igualtat

Escultura de Mafalda |Torna, ara a la CIBA
El grup escultòric de MafalDa, Susanita i Manolito tornarà a ser instal·lat, després que
algú llencés en Manolito al riu i el consistori decidís retirar les altres dues figures. Els

tres personatges seran instal·lats a la CIBA el divendres 23 de desembre, a les 17 hores.
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Anuncien nous pisos de
protecció oficial a la Catalana
HABITATGE4L’Ajuntament ha
anunciat que a la primavera de
l’any 2023 s’obrirà el procés per
poder optar a un dels 58 habitat-
ges de protecció oficial de venda
en règim general al barri de la Ca-
talana, encara en construcció.

El consistori informa que es
reservaran dos habitatges per a
col·lectius amb mobilitat redu-
ïda i sis per a col·lectius especí-
fics; és a dir, per a famílies mo-
noparentals, persones amb dis-
capacitat psíquica o malaltia
mental i víctimes de violència de
gènere. Per tal d’accedir al sor-

teig d’aquests habitatges és im-
prescindible inscriure’s en el
Registre de sol·licitants d’habi-
tatge amb protecció oficial. Per
accedir-hi, cal visitar la web de
l’Oficina Municipal d’Habitatge
Pla de Besòs.

La publicació de les bases i el
lliurament de les sol·licituds es
durà a terme al març o l’abril i
s’haurà de demanar cita. L’al-
caldessa, Filo Cañete, va asse-
gurar al seu perfil de Twitterque
l’Ajuntament anirà informant
la ciutadania dels requisits per
accedir als habitatges.  

SEGURETAT4Els partits de l’o-
posició a l’Ajuntament acusen
el govern municipal d’amagar
informació relativa a la seguretat
pública i de vulnerar els drets dels
seus regidors. 

Divendres passat, els grups
municipals d’ERC, SAeC i MES
van publicar un comunicat en què
asseguraven que l’equip de govern
es va negar a facilitar-los un in-
forme sobre actuacions policials. 

La polèmica va començar a la
Comissió d’Espai Públic i Segu-
retat. Els tres partits asseguren
que “no es va enviar a la comis-
sió la documentació abans de
tractar un punt que parlava de la
seguretat al municipi, i els regi-
dors de govern van negar-se a en-
viar-la fins dies posteriors”, es lle-
geix al comunicat. 

Més tard, al Ple del novembre,
els republicans van reclamar una
resposta a la instància presenta-
da pels tres partits (ERC, SAeC i
MES) on es demanava un infor-
me al secretari municipal per
valorar si s’havien vulnerat els
seus drets com a regidors de l'o-

posició durant la comissió de se-
guretat. A l’informe del secreta-
ri municipal es pot llegir que
“d’acord amb la normativa vigent
s’ha incomplert l’obligació legal
de facilitar-la [la informació] per
part del govern municipal, la
qual cosa ha vulnerat els drets
dels regidors dels grups de l’o-
posició”. Preguntat al respecte per

Línia Nord, el govern socialista
ha preferit no fer declaracions
més enllà d’assegurar que el mo-
tiu ha estat “un tema merament
formal” i que “no hi ha hagut cap
intenció de vulnerar cap dret”.
Recorden, a banda, que la me-
mòria de la Policia Local de 2021
es va publicar al web municipal
el 12 de maig.

Imatge de la façana de l’Ajuntament. Foto: Arxiu

Queixes de l’oposició per uns
documents sobre seguretat

L’alcaldessa visita les obres dels pisos. Foto: Twitter (@PSCSantAdria)

Piscines del CEM Besòs |Tancada per obres
Des d’avui i fins al dia 13 de gener, l’espai de piscina i la zona d’aigües del CEM Besòs
romandran tancades per renovar alguns dels mecanismes de la sala tècnica, que han

quedat obsolets. A banda, fins al 7 de gener no hi haurà aigua calenta a les dutxes.
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Cent persones i entitats fan
possible la cavalcada de Reis
TIANA4L’alcalde Isaac Salva-
tierra i la regidora de Poble Viu,
Cristina Comas, van presentar
ahir dimecres la programació es-
pecial de la cavalcada de Reis de
2023. Han participat en l’orga-
nització de l’esdeveniment més
d’un centenar de persones i en-
titats. Entre ells, músics, actors,
artesans i persones referents
del món de la cultura com ara
Xavier Maristany, Roger Gimé-
nez, Pau Josa i Joana Mas. Tots
ells es faran càrrec de la banda
sonora de la cavalcada, que ha
coreografiat Amèlia Boluda. L'al-

calde Salvatierra ha destacat
que s’han recuperat les carrosses
històriques que feia anys que no
es feien servir: “Les hem homo-
logat perquè cada any les pugu-
em anar millorant, però sense
que això impliqui, des d'un punt
de vista de pressupost municipal,
haver-les de llogar cada any”. 

La calvalcada començarà a
les 18 hores i recorrerà els carrers
Edith Llauradó, Bisbe Català,
Isaac Albéniz, de la Vilesa, Onze
de Setembre, Bòbila Jordana,
Matas, i Marquès de Monistrol;
per acabar a la plaça de la Vila.

MONTGAT4Ja hi ha proposta
de nom per la nova plaça de l’an-
tiga Illa Farggi al barri de les Ma-
llorquines: plaça de Pere de José
i Hermens. Aquesta va ser l’op-
ció més recolzada, amb 131 vots,
en el procés participatiu que va
finalitzar el 9 de desembre. 

Pere de José i Hermens va
ser el primer alcalde democràtic
de Montgat, del 1979 fins al
1999. Durant el seu mandat,
Pere de José va encapçalar la
transformació urbanística del
municipi, traslladant tota la in-
dústria contaminant que ocu-
pava la franja litoral del barri de
les Mallorquines i liderant la
lluita pel soterrament de la B20
i la recuperació de les platges de
Montgat. També va planificar el
desenvolupament del Residen-
cial Montgat i va gestionar la ces-
sió de l’espai que actualment
ocupa el Casal de Gent Gran. 

A banda del seu perfil com a
alcalde, Pere de José també va
ser treballador de la Ceràmica
Industrial Montgatina, on va
entrar a fer feina als 14 anys.

L’exalcalde va morir amb 89
anys a la residència de Sant Ce-
brià de Tiana, l’abril de 2020. 

En total, a la votació per es-
collir el nom de la nova plaça es
van comptabilitzar 598 vots,
dels quals 523 van ser vàlids.
Ara, la proposta validada per la
comissió del nomenclàtor es
mantindrà publicada durant vint

dies hàbils al tauler d’edictes
municipal perquè qui ho desit-
gi pugui presentar al·legacions.
La resta de propostes entraran al
catàleg per a futures designa-
cions d’espais públics. Aquests
noms són: 1 d’octubre, Joaquim
Galceran, La Porcellana, Del
Record, De la Igualtat, Montgat
del Fum, i de Clara Campoamor.

Més de 500 veïns han votat en el procés participatiu. Foto: Ajuntament

L’exalcalde Pere de José 
i Hermens tindrà una plaça

L’alcalde i la regidora de Poble Viu presenten la cavalcada. Foto: Ajuntament

Montgat | El Parc de Nadal, els dies 28 i 29
El Parc de Nadal se celebrarà els dies 28 i 29 al poliesportiu Sílvia Domínguez, amb

tallers, jocs interactius, elements inflables i activitats de lleure, educatives i esportives
per als menors de 12 anys. Els més grans podran gaudir d’un taller de robòtica.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur rep la UE Olot
El conjunt d’Oriol Alsina rebrà el pròxim dissabte 7 de gener la UE Olot, en partit

corresponent a la 16a jornada de Segona RFEF. El CF Badalona Futur hi arribarà després
de la seva victòria per 1-2 contra el Club Lleida Esportiu del passat 18 de desembre.

"Al carrer hi ha gent que em mira
i m'assenyala. Quan m'aixeco
del seient del metro, gairebé
tothom m'observa... Persones
que no em coneixen de res
m'han preguntat quant faig d'al-
çada i m'han arribat a dir que em
costaria molt trobar parella, i no
és pas cert... De petita patia molt
amb aquestes coses. Ara he après
a conviure amb això i ignorar-
ho", reconeix Mar Pacheco (Bar-
celona, 2002), pivot del Club Jo-
ventut Badalona (1,88 metres).

La pratenca visibilitza un
món gairebé invisible: ser una
dona alta. "En general, l'alçada es
veu com una virtut, i no nego que
ho sigui, i per aquest motiu mol-
ta gent se sent amb la llibertat de
fer-te qualsevol comentari", con-
tinua Pacheco, que fa un 45-46
de peu i que en una botiga con-
vencional no troba sabatilles de
dona. "No n'hi ha ni del 43. A ma
mare, l'Alba Estruch, ja li costa
molt trobar-ne del 42,5...", la-
menta. "Per sort", a l'entrevista-
da no li agraden les sandàlies i va
a tot arreu amb vambes o botes
unisex. "Si volgués comprar sa-
bates boniques, ho hauria de fer
per internet i d'altres països.
Són molt cares", afegeix.

Amb el temps, el bàsquet la
va ajudar a "normalitzar i apre-
ciar" la seva alçada. No pensava
el mateix en els seus inicis a l'Es-
cola Mare de Déu del Carme, al
Prat. Hi va començar "de rebot",
perquè s'hi van apuntar les seves
amistats i va fer el mateix quan

va marxar al CB Prat, on per pri-
mer cop va jugar només amb i
contra noies: "Ja era infantil i era
fer un pas més en el bàsquet, que
m'agradava. M'hi van ensenyar
els conceptes més bàsics, com la
passada o saber estructurar el joc
a la pista, i és un dels meus
equips favorits perquè hi havia
amigues del col·legi amb qui
encara mantinc el vincle".

25 PUNTS
Reviu les seves emocions de
després del primer partit de la
seva última temporada al CB
Prat. Es va quedar asseguda a la
banqueta i s'anava repetint: "Què
acaba de passar?". Mai s'havia
considerat bona, "era alta i ana-
va fent", però acabava d'anotar
25 punts... "Mar, tranquil·la,
crec que has tingut la sort del pri-
mer matx", li va comentar l'en-
trenador, Armand Dimas, potser
perquè relativitzés un fet que
acabaria sent habitual tot el curs.
Pacheco es va moure entre els 15
i els 25 punts per partit. "L'Ar-
mand va saber gestionar molt bé
la situació i em va ajudar i rega-
lar molts recursos. És un tècnic
i un formador extraordinari, i em
va fer veure que podia arribar a
ser una bona jugadora", agraeix.

Al Barça CBS, a Sant Feliu de
Llobregat i ja a Preferent, va sa-
ber apreciar la seva alçada. Ja se
sentia una privilegiada per ser la
torre de la pista: "Pensava que ser
alta era el millor". De nou, Pac-
heco va coincidir amb un entre-
nador especial, Mateo Rubio:
"Em va transmetre una confian-
ça que jo no sabia que tenia i em
va ajudar a superar-me i veure
que em mereixia jugar allà".

A la pivot li va costar un
temps adaptar-se a un nivell su-
perior i trobava a faltar les seves
amigues del Prat. És una pota-
blava orgullosa: "No tinc la sen-
sació de viure en una ciutat per-
què, sobretot al nucli antic i als
carrers més principals, coneixes
gairebé tothom. És com un poble
petit. El Prat és molt acollidor".

Els seus dos últims cursos al
Barça CBS, al júnior de Josep
Gómez, també doblava amb el
primer equip i l'últim s'entre-
nava molt més amb les grans. "A
vegades em sentia com desvin-
culada de les meves company-
es del júnior perquè no hi pas-
sava prou hores. No m'ha agra-
dat mai entrenar-me amb dos
grups alhora. Necessito cen-
trar-me en un", confessa.

Perfeccionista i inesgotable,
Pacheco vivia cada error com
una tragèdia i s'empipava molt
amb ella mateixa. A Cornellà va
aprendre a gestionar molt millor

les seves emocions i digerir els
desencerts. "Tothom s'equivoca
i no passa res. Pocs clubs et
transmeten aquesta mirada i
energia com el Basket Almeda,
on aprens a veure i viure cada
cistella, cada defensa i cada tir
com si fossin els últims. Asse-
guda pateixes i gaudeixes com les
qui són a la pista", destaca.

El seu creixement l'últim
any, el curs passat, a Cornellà va
ser espectacular: va passar d'a-
nar a buscar el rebot amb dub-
tes a fer-ho convençuda, amb ga-
nes de menjar-se el món. Una
progressió que va més enllà de
les estadístiques: de 3,7 rebots en
18:22 minuts a 5 captures en
19:06. "Les companyes, el cos
tècnic i fer tecnificació, que sem-
pre m'ha encantat, em van donar
confiança. Vam treballar molt la
coordinació, els moviments sota
el cèrcol...", recorda.

Dir adeu al Basket Almeda li
va costar molt perquè s'hi sen-

tia molt còmoda i a gust. "Però
la proposta de la Penya era
molt engrescadora i, malgrat les
meves pors, no volia quedar-me
amb l'espineta de no haver-la
aprofitat", confessa Pacheco,
que no sabia si estava prepara-
da per jugar a la Lliga Femeni-
na Challenge i amb i contra
jugadores amb tanta experièn-
cia, i per dedicar-li al bàsquet
moltes més hores d'entrena-
ment i viatges. A la categoria
només hi ha un altre equip ca-
talà, el Lima Horta Bàsquet, i ja
l'han visitat.

Surt de pressa de la universi-
tat, on estudia tercer de Ciències
Polítiques i de l'Administració,
dina a correcuita i es prepara la
motxilla per anar a exercitar-se
amb l'equip. "Els horaris dels en-
trenaments són excel·lents i et
permeten tenir part de la tarda
lliure per estudiar o fer el que si-
gui", comparteix. S'explica tan bé
i amb tanta passió que podria ser
una gran professora. 

Els primers dies es va perdre
moltes vegades per l'Olímpic
buscant el gimnàs i ara el que vol
trobar és més confiança en el seu
tir. Jordi Vizcaíno l'insisteix per-
què llenci molt més. "Quan tinc
la pilota, miro a qui passar-la i en
Vizcaíno em demana que miri
més el cèrcol... Ell i la resta d'en-
trenadors em repeteixen que tinc
bona mecànica i que puc aixecar
el tir perfectament, i amb la mà-
quina de tir treballo, sobretot, el
llançament de mitja distància i
també m'intenten potenciar el tri-
ple... Em noto amb més con-
fiança. Sé que si la fallo, no pas-
sa res. Tothom falla", conclou
Pacheco, que no para de créixer.

Toni Delgado
BADALONA

El creixementdeMarPacheco
» Després d’un gran curs al Basket Almeda, l’exjugadora del CB Prat juga a Lliga Femenina Challenge
» “Al carrer hi ha gent que em mira i m’assenyala per la meva alçada”, confessa la pivot de la Penya 

Mar Pacheco, pivot del Club Joventut Badalona. Foto: David Grau
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Juan Diego Botto es posa a la pell de Fe-
derico García Lorca per acostar-nos els as-
pectes menys coneguts de la vida i l’obra
del poeta, amb la voluntat de trobar allò
que ens interpel·la i fer-lo viu i actual. Amb
ironia i emotivitat, l’autor relata la seva tra-
jectòria artística, la seva vida personal i la
seva necessitat de llibertat.

Al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Teatre

Una noche sin luna
Juan Diego Botto

L’àlbum de debut de la cantautora de Gra-
nollers Laia Llach ja és aquí: Sol d’hivern (La
Catenària) ha vist la llum aquest mes de
desembre. Es tracta d’un disc format per
una desena de cançons en les quals la gui-
tarra té un gran protagonisme. “La so-
noritat de la guitarra i la veu  és el so que
soc capaç de crear i és el so amb què vull
donar-me a conèixer”, ha dit a Enderrock.

Música

L’Elena (Vicky Luengo) i l’Iván (Pol López)
decideixen construir una nova vida al
bosc, però aleshores comencen a sorgir
diferències entre ells: tenen punts de vis-
ta diferents sobre com viure a la natura.
Això posarà en perill el seu futur com a
parella. Suro té deu nominacions als
Premis Gaudí i dues (millor actriu i di-
recció novella) als Premis Goya. 

Pelis i sèries

Suro
Mikel Gurrea

Sol d’hivern
Laia Llach

Llums de Sant Pau 
Nadal ja és aquí i una de les millors maneres de gaudir-lo
a Barcelona és, sens dubte, visitant Els llums de Sant Pau.
Des del passat 22 de novembre i fins al 15 de gener, el

recinte modernista de Sant Pau està completament il·lu-
minat i ofereix una experiència immersiva a qui el visita.
És el segon any consecutiu que es fa aquest espectacle
lumínic a l’històric edifici barceloní, i en aquesta ocasió
porta per títol L’univers de la llum. Es tracta d’un recorre-
gut ampliat respecte al de l’any passat i permet als assis-

tents endinsar-se “dins dels misteris del cosmos”.

Aitana Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999)
no ha deixat de créixer com a artista des que va
sortir de l’acadèmia d’Operación Triunfo 2017. A
més de vendre discos a dojo i d’omplir estadis a
vessar amb els seus concerts, la jove cantant s’ha

atrevit també amb el món de la interpretació.
Aquest mes de desembre s’ha estrenat la seva pri-
mera sèrie, La última, a Disney +. Es tracta d’una

història d’amor que protagonitza amb Miguel Ber-
nardeau, fill d’Ana Duato i actor d’èxit, que fins fa
poc era la seva parella sentimental. I és que, des-

prés d’una setmana promocionant plegats la sèrie
i concedint entrevistes fent veure que estaven tan
enamorats com sempre, va saltar una notícia del
tot inesperada: la relació s’havia acabat. A partir

d’aquí, les xarxes socials es van omplir d’imatges i
de comentaris analitzant l’actitud de tots dos du-

rant la promoció de la sèrie. Hi havia pistes.

A I T A N AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una jove estrella de la música
I ara també és actriu

Famosos

Deixar la relació amb Miguel Bernardeau
Justament després d’haver estrenat una sèrie romàntica junts 

Analitzen cada entrevista
Ara tothom veu senyals durant la promoció de la sèrie

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Rita se’n va als Estats Units a fer d’au-
pair sense saber-ho del tot. Un dia es tro-
ba a l’aeroport de Barcelona preparada
per agafar un avió que, teòricament, l’ha
de dur a Nova York, on aprendrà anglès
durant l’estiu. Però el seu ínfim coneixe-
ment de la llengua la porta, per caram-
bola, fins a Atlanta, a casa dels Bookland,
on tindrà cura dels tres fills de la família.

Llibres

Les calces al sol
Regina Rodríguez Sirvent

| The Witcher 3
La tercera entrega de la saga The Witcher barreja aventura, rol i acció en un
món èpic i fantasiós. Disponible per a PS 4 i 5, Xbox One i Series X/S, i PC.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CANVIS 

A l’hivern reduïm inconscientment el consum de fruites 
i verdures, cosa que debilita el nostre organisme

MASCARETA

DIETA

VENTILACIÓ

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

i SALUT

El fred ja és aquí i ha arribat per quedar-se, segons advertei-
xen els meteoròlegs. I amb el fred es multipliquen les ma-
lalties que hi estan associades, sobretot les respiratòries.

Sovint les confonem, però són molt diferents entre elles: refre-
dat, catarro, grip estacional, otitis i sinusitis, a més del coronavi-
rus, és clar, són les més freqüents. Menys usuals, però més peri-
lloses, són les bronquitis i les pneumònies. 
En condicions de baixes temperatures les nostres defenses

disminueixen i les mucoses són menys efectives. El nas també
queda afectat i ja no filtra com hauria de fer-ho, ni pot escalfar
prou l’aire que inhalem perquè arribi als pulmons a la tempera-
tura apropiada. La situació és especialment perillosa per als me-
nors de tres anys, els més grans de 65 i els malalts crònics. Els in-
fants, a més, són molt propensos a patir bronquiolitis.
Si el quadre no és greu, el millor és fer repòs, menjar adequa-

dament i prendre antiinflamatoris, mucolítics i expectorants.
Només cal prendre antibiòtics en cas que apareguin infeccions
per bacteris o fongs, però són molt poc útils contra els virus,
que són els sospitosos habituals quan fa més fred. 

Temporada alta de virus

Els canvis bruscos de temperatura són l’origen 
de la majoria de refredats i malalties víriques

Les claus

Tot i que no és obligatòria, fer servir la mascareta 
pot ajudar els grups de risc a reduir el perill de contagi    

Si alguna cosa hem après de la pandèmia 
és la importància d’airejar els ambients on vivim i treballem
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