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Un magatzem d’Amazon
omple de trànsit el barri de
la Catalana des de fa mesos
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En una metròpoli com la barce-
lonina, en la qual les fronteres en-
tre ciutats sovint representen lí-
mits administratius i no barreres
naturals infranquejables, l’efecte
papallona acostuma a passar fac-
tura. El que a una banda de la
frontera seria l’aleteig de l’insec-
te, a l’altra banda pot esdevenir un
temporal. Dit d’una altra mane-
ra i per centrar el tema: si al bar-
celoní carrer de Santander s’hi ins-
tal·la un centre logístic d’Amazon,
l’adrianenc i limítrof barri de la
Catalana patirà les conseqüències
de l’augment del trànsit que el ma-
gatzem genera.

El projecte per instal·lar un
nou magatzem del gegant del co-
merç electrònic al barri barcelo-
ní del Bon Pastor, a pocs metres
de l’adrianenc polígon Montsolís,
es va aprovar l’any 2020. Tan-
mateix, la posada en marxa del
magatzem no va tenir lloc fins fa
pocs mesos. “Hem notat que el
trànsit de furgonetes i camions ha
augmentat molt al barri, perquè
és més ràpid i fàcil anar per la sor-
tida de la ronda litoral de la Ca-
talana que no pas per la del pont
del Potosí, que queda més lluny
del magatzem”, explica el presi-
dent de l’Associació de Veïns la
Catalana, José Caparrós. I plou so-
bre mullat, ja que l’avinguda de la
Catalana ja suporta molt trànsit
rodat a causa de la proximitat de
la ronda Litoral i de la C-31. Un
trànsit de tràilers i de camions que
acostuma a causar desperfectes en
les diverses rotondes que hi ha al
llarg de l’avinguda.

EN FASE D’ANÀLISI
Conscients que això podia passar,
l’Ajuntament de Sant Adrià ex-
plica a Línia Nord que en assa-

bentar-se de l’arribada del centre
logístic d’Amazon, el primer que
va fer va ser posar-se en contac-
te amb el consistori barceloní.
“Vam plantejar-los que l’incre-
ment de mobilitat que implicaria

aquesta activitat econòmica a la
zona de la sortida de la ronda su-
posava un greuge per a la ciutat
de Sant Adrià”, asseguren des del
consistori. Aleshores, l’empresa
va presentar un pla de mobilitat,
que va ser rebutjat pels dos ajun-
taments. “Tots dos consistoris
vam demanar a Amazon que
presentés un nou pla de mobili-

tat més acurat”, una segona ver-
sió del pla del qual encara no es
té cap notícia, diuen des del con-
sistori adrianenc.

A banda, el govern municipal
va tornar a proposar a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
i a la Generalitat la construcció
d’una nova sortida de la ronda, a
continuació de la que comunica el
barri de la Catalana. “La idea se-
ria que la nova sortida fos l’accés
directe al polígon de Montsolís i
que la sortida de la Catalana es
convertís en l’accés al barri”, de-
clara el consistori. A banda, es va
signar un conveni a tres bandes
entre els ajuntaments de Barce-
lona i Sant Adrià i la propietat del
magatzem per tal de determinar
una sèrie de condicions i requisits
a l’activitat, i constituir una co-
missió de seguiment tècnica.
“Aquesta comissió està desenvo-
lupant la fase de prospecció i ara

mateix s’està observant quin és
l’impacte; el volum de la mobili-
tat que genera l’activitat econò-
mica del magatzem”, informa el

consistori. En funció dels resultats
que aporti aquesta comissió, s’es-
tabliran mesures per tal que els
transportistes optin per altres

vies: “En concret, s’està esperant
a la ‘temporada alta’ pel que fa a
la mobilitat, i s’ha fet una anàlisi
d’un dels dies de més moviment,
el Black Friday. Quan disposem
de les dades necessàries, es pro-
posaran les mesures correctores
tàctiques més adients”, asseguren
fonts municipals. 

Fins que això no passi, rau en
l’empresa la decisió de l’itinerari
dels seus vehicles i sembla que
darrerament hi ha alguna millo-
ra. “Amazon ha ordenat als trans-
portistes evitar el pas per la Ca-
talana, i sembla que ho respecten”,
diu l’Ajuntament. Per la seva ban-
da, els veïns són conscients que ja
s’han pres algunes mesures. “Una
part de les obres que s’han fet a
prop del polígon, a l’altura de la
Porta de Sant Adrià, han canviat
el sentit d’alguns carrils per difi-
cultar que les furgonetes passin
pel barri”, admet Caparrós.

L’avinguda de les furgonetes
» L’arribada del magatzem d’Amazon al Bon Pastor barceloní omple de trànsit el barri de la Catalana
» Els governs de Sant Adrià i Barcelona pressionen l’empresa perquè controli la mobilitat que genera

BAIXADA DE VENDES 
I TANCAMENTS

4La pandèmia va disparar
les vendes de les empreses
de comerç electrònic. Al-
gunes, com Amazon, van
aprofitar-ho per expandir-
se.  Actualment, la inflació
i la guerra a Ucraïna han fet
minvar el negoci. Ahir di-
mecres, l’empresa va anun-
ciar que tanca el centre lo-
gístic situat a Martorelles.

“Analitzem l’impacte
en la mobilitat que
genera el magatzem”,
explica l’Ajuntament

Gerardo Santos
SANT ADRIÀ

El magatzem d’Amazon va obrir amb retard, però un cop en funcionament l’avinguda de la Catalana s’ha omplert de furgonetes. Fotos cedides
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Avui [08-01-23] tres
dones han estat assas-
sinades per homes. Dues

d’elles, per les seves parelles, una des-
prés de tenir-hi una trobada casual ín-
tima. Deia Anaïs Nin que som danyades
a través del sexe. No pel sexe sinó per
la intimitat. Que ser dona no segueixi
sent un risc. #NiUnaMenos

El Twitter en paper
Aquí es
piula

L’Observatori Fabra de
Barcelona va encetar
el 2022 amb el dia de

gener més calorós dels darrers 108
anys, després va viure els mesos de
maig, octubre i novembre més càlids
de la seva història i avui [24-12-22] ha
batut el rècord del dia de desembre
més calorós. Una autèntica barbaritat.

@alexsnclmnt

[Sobre el cas de la Casa
Orsola] Una empresa
compra un edifici on viu

gent. Fa fora tothom i posa tots els pi-
sos a lloguer de temporada per gua-
nyar-hi més. Si ho permetem, ja no hi
viurà ningú. Ho fan perquè poden: les
lleis permeten expulsar veïns i destru-
ir barris d’aquesta manera.

Segurament, ara co-
mença el període de
l’any més tristot: llums

de Nadal penjant sense ser Nadal, re-
collida d’arbres made in 2000, tornar a
la rutina, dies sense festes setmanals a
la vista, propòsits sense executar des de
la primera setmana del 23... Molts
ànims a tots i totes.

@Marco3215@AJEnric@CarlaVall

La lupa

L’any que hem tancat commemorava tres dè-
cades des que Barcelona va saludar el món
en la inauguració de les Olimpíades. Encara
guardem a les nostres retines l’enorme

HOLA, coreografiat pels ballarins, que es va dibuixar
al centre de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, l’estiu del 1992.
Des de llavors, moltes coses han canviat, però afortu-
nadament ens continuem saludant igual.

Diem “hola” a les persones conegudes, a la nostra
família. Diem “hola” als nostres amics i als desconeguts
amb qui volem fer amistat o començar una simple con-
versa. També als nostres animals domèstics, encara que
sembli que no ens entenen. Diem “hola” al sol en sor-
tir per l’horitzó i a una làpida en un nínxol on vam en-
terrar un ésser estimat. En resum, diem “hola” a tot el
que reconeixem com a propi, del nostre entorn.

A la pel·lícula Mart (Ridley Scott, 2015), l’actor Matt
Damon diu “hola” a una planta nascuda en terra mar-
ciana. Un petit brot verd amb dues fulletes, de poc més
de cinc centímetres d’alçada, sorgit d’un tros de pata-
ta enterrada a terra. Un fet quotidià, el naixement d’u-
na planta al nostre planeta, es converteix en un esde-
veniment extraordinari fora del nostre hàbitat natural.

Per a nosaltres, les plantes i els arbres són una cosa
completament normal. Veiem arbres a l’alta muntanya,
al costat del mar, en un penya-segat, resseguint rius i
torrents. Veiem néixer plantes per tot arreu a la natu-
ra, als nostres horts, als hivernacles. Veiem créixer l’her-
ba de manera desmesurada als nostres jardins, als prats
i fins i tot als marges d’una carretera. A una planta que
s’ha fet un forat per sobreviure a l’esquerda d’una vo-
rera, envoltada d’asfalt, l’anomenem “mala herba”.

No som del tot conscients de l’enorme fortuna de
comptar amb un sòl ric en components orgànics a ga-
irebé qualsevol racó del nostre món i del fet que una

planta sigui capaç de generar vida en aquest substrat,
utilitzant l’energia del sol a través de la fotosíntesi.

Aquesta situació tan normal, pel que sabem fins ara,
és una cosa inèdita al nostre sistema solar. El protago-
nista de la pel·lícula Martha d’usar els seus propis ex-
crements per enriquir l’estèril terra marciana i convertir-
la en un suport capaç de contenir vida.

Això de la terra com a suport és una cosa que co-
neixem bé els enginyers i els arquitectes. En paraules
de la paisatgista i arquitecta Teresa Galí-Izard, histò-
ricament el terra ha estat considerat un simple suport
estructural, amb característiques mecàniques. Les car-
reres d’Enginyeria i d’Arquitectura estudien Mecànica
del sòl. Els geòlegs són capaços de determinar-ne la den-
sitat, la resistència a la compressió, la flexibilitat i fins
i tot l’antiguitat, classificant els sòls amb diferents noms.
Però és veritat que la construcció i l’enginyeria han pa-
rat poca atenció a la vida que acull el sòl i a la seva ca-
pacitat per fer brollar nova vida.

I no obstant això, la terra ens dona menjar. Josep
Pla deia que “la cuina d’un país és el seu paisatge po-
sat a la cassola”. Ens mengem el paisatge en un equi-
libri que donem per suposat, alhora que depredem el
territori amb construccions artificials. La naturalitza-
ció creixent de les ciutats, revertint zones asfaltades i in-
crementant la presència d’espècies vegetals, és un
procés necessari i imparable per permetre la nostra prò-
pia subsistència. Amb una població mundial en contí-
nua expansió, és de sentit comú obrir pas als cultius que
ens alimentaran, alhora que milloraran la qualitat de
l’aire que respirem i de l’aigua que bevem. Potser ha ar-
ribat el moment de plantar carxofes i coliflors als nos-
tres carrers, en lloc d’arbustos i flors. Als barris de Grà-
cia i de Sant Andreu, a Barcelona, la plantació de ta-
rongers en alguns carrers ha fet que grups de volunta-

ris s’organitzin per a la collita de taronges amargues, amb
les quals elaboren la seva pròpia melmelada. Una ac-
ció que no només millora el paisatge de l’espai públic,
sinó que és una potent eina de cohesió social i de sen-
tit de pertinença comunitària.

Però és que, com deia, moltes coses han canviat des
d’aquell estiu olímpic del 92. Som una societat més
conscient, per força, del precari equilibri de la natu-
ra que ens permet existir al planeta. No fa gaire, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organitzar les
jornades de Descarbonització de l’arquitectura, és a
dir, la necessària reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, com el CO2, tant en la fabricació
de materials com en el propi procés de construcció. Ac-
tualment, els edificis suposen el 35% d’aquestes emis-
sions i el 40% del consum de l’energia mundial.

I la resposta ens la dona la terra. Els materials que
utilitzem surten d’ella i, alguns, com els arbres, els plan-
tem i els recol·lectem, en un cicle que, convenientment
explotat, pot durar molt temps. Els arbres, com sabem
des de petits, es mengen el CO2 per créixer i ens en tor-
nen oxigen, ajudant a reduir la contaminació. Hem cons-
truït en fusta des de sempre, però durant un temps sem-
bla que ho hàgim oblidat. Potser per la fabulosa capa-
citat del formigó de “concretar-se” en infinitat de for-
mes o potser per una manca d’aferrament per una cul-
tura i una tradició constructiva. Sortosament, avui as-
sistim a un renaixement de la construcció en fusta, que
pot suposar un canvi de paradigma cap a la necessària
transició ecològica i social. Això també comportarà l’a-
parició de nous cànons estètics, associats a noves escales
de valors. Una estètica de la sostenibilitat, podríem dir.

Sigui com sigui, no deixa de ser bonic el fet de plantar
els nostres edificis i veure com creixen. Esperar-los amb els
braços oberts i dedicar-los un càlid “hola” de benvinguda.

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte fundador de haz arquitectura i professor de projectes arquitectònics a la UPC

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

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

El Catalunya Media City de les 
Tres Xemeneies ja té director1

2
L’estació de cables submarins de Sant 
Adrià guanya pes internacional

Condol a Santa Coloma per 
la mort de Jaume Sayrach

Satisfacció a mitges per l’anunci 
de reobertura de Can Casacuberta

Crida a la ciutadania badalonina per 
aturar el piròman dels contenidors

El + llegit línianord.cat

3

4

5

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

A les xarxes

@nuriaorrg: Enquesta del @diariARA: @jau-
mecollboni s’avança en una ajustada cursa
per Barcelona. Colau, @xaviertrias i @ernest-
maragall, triple empat en segona posició.

@GPursals: La diferència amb l’assalt del
Capitoli és que al Brasil han assaltat els
poders legislatiu, executiu i judicial. Han
anat molt més lluny que els pro-Trump.

#CopALaDemocràcia

@agenciaacn: Cambray recrimina a US-
TEC que “no s’entén” la nova vaga [pre-
vista per al 25 i el 26 de gener] i assegura
que s’està a punt de signar un nou acord.

#VagaEducació #AnyDeMunicipals

La clau

Per evitar confusions i aclarir
conceptes, he consultat l’o-
rigen de l’expressió “via

fora” i es tracta d’un crit d’alarma
medieval català que tenia per fi-
nalitat cridar l’atenció de la po-
blació per defensar les seves lli-
bertats d’un perill o amenaça in-
terna o externa.

Ara bé, a Badalona fem servir
aquesta expressió, “via fora”, per
referir-nos a una altra via que ocu-
pa la primera línia de la nostra
costa i, segons els experts, és un
perill per a la població, a més de
ser un destorb per accedir a les
nostres malmeses platges.

Ara sabem el que va significar
el trasllat i la construcció d’in-
dústries contaminants a les costes
badalonines. El nostre mar, encara
que ha millorat gràcies a diferents
actuacions de les administracions,
no és el que era abans que s’ins-
tal·lessin aquestes empreses.

També sabem el que passarà
al nostre litoral en un temps cada
vegada més pròxim. Així que cal
cridar fort: via fora.  

El conegut meteoròleg Fran-
cesc Mauri va publicar, en una re-
vista de difusió local, el text Què
fem amb la primera línia de cos-
ta? I a la primera línia responia,
lúcid i rotund: “Doncs està clar, ti-
rar-la a terra!”. Evidentment, des-
prés explicava les raons en les
quals basava una afirmació tan
contundent. Alhora, denunciava
que “qui dia passa any empeny”
i que es continuen destinant re-
cursos a reparar les destrosses dels
temporals, quan “la ciència ens
confirma que, de forma innegable,
la primera línia de la costa està
condemnada a desaparèixer”.

Altres experts en el tema ja
havien advertit feia uns anys que
l’actual traçat de la via del tren
estava en una situació precària
i que era perillós i insostenible.

Joan Pau Vilaplana, pro-
fessor de la Facultat de Geolo-
gia de la Universitat de Barce-
lona i membre del Col·legi de
Geòlegs, poc després de veure
com va quedar afectada la via
pels efectes de la borrasca Glò-
ria, ens avisava que la situació
aniria a més i que no hi havia al-
tra solució que traslladar les vies
cap a l’interior, sumant-se així
a les nombroses veus autorit-
zades que ho reclamaven.

Deia també que, per sort,
encara no hi ha hagut cap acci-
dent greu, però que no és des-
cartable que un dia l’impacte de
les onades descalcin un tren i
provoquin un sinistre. Alesho-
res, tothom ho lamentarà i nin-
gú assumirà responsabilitats.

Tothom sap que la dinàmi-
ca de corrents de deriva litoral
fa que les platges s’estiguin ero-
sionant. I, evidentment, fa que
el cost de reconstruir-les sigui
molt elevat, a més d’inútil, ja que
després de cada temporal la
sorra desapareixerà.

Són moltes les veus que con-
sideren que invertir diners per re-
cuperar les platges, des del punt
de vista de la sostenibilitat, no té
cap sentit i és un autèntic mal-
baratament i, per tant, l’única so-

lució passa per traslladar les vies,
tal com preveia el Pla Territorial
Metropolità del 2010, i no per
llançar sorra a les nostres platges.

No hem de ser experts per
afirmar que l’escalfament global
afectarà el nivell del mar i que
això també afectarà les actuals
vies costaneres del nostre litoral.

Per això, traslladar la via del
tren i treu-la de la nostra costa
no només millorà la seguretat
dels usuaris del servei de Ro-
dalies, sinó que també ens per-
metrà recuperar l’amplada de
les platges i un espai públic per
construir equipaments i ser-
veis per a la població.

Badalona no pot esperar més.
Les badalonines i els badalo-
nins no volem barreres físiques,
com també ho és l’autopista, a la
nostra ciutat. Cal, i és urgent, ver-
tebrar i cohesionar la ciutat si vo-
lem evitar que les desigualtats
s’enquistin i cronifiquin. 

Per què no ho treballem i
aconseguim, juntament amb
altres ajuntaments del Mares-
me, posar fi a aquest perill?
Per què no cridem plegats “fora
via”? Al cap i a la fi, aquest era
l’objectiu d’aquest crit: avisar
d’un perill i treballar tots junts
per evitar-lo.

Qui escriu aquestes ratlles
confia i desitja que aquest any
sigui un any de fets, no de més
paraules, i us desitja, a tots i to-
tes, salut, pau i felicitat.

Via fora
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

L’Ajuntament ha posat per 
fi data a la reobertura de la
biblioteca Can Casacuberta, 

que fa més de tres anys que està
tancada: el 13 de febrer. La sala
infantil, però, encara no obrirà.
La satisfacció entre el veïnat 

és, doncs, relativa. 
pàgina 10Aj. de Badalona

La comunalitat BDN.Sud 
ha presentat un banc del temps
amb l’objectiu que els veïns dels
barris d’Artigues, Sant Roc, 
El Remei, El Congrés i La Mora 
de Badalona puguin intercanviar
serveis, coneixements i tasques

de manera gratuïta.
pàgina 10Comunalitat BDN

Un de cada quatre alumnes que
acaba l’educació primària té un
nivell lector baix o mitjà baix.
Per revertir-ho, la Fundació Bofill
busca voluntaris a Santa Coloma
per continuar amb el programa

Lecxit, que impulsa la lectura
entre els infants. 

pàgina 14Fundació Bofill
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«Tu el que vols és que et digui 
que tenim una solució per continuar vivint 
tal com estem. I això és impossible»
Yayo Herrero

Retaule d’hivern llarg i perpetu, ahir les dades
més recents escopien que tot va igual perquè
tot continua anant a pitjor. Les xifres deta-
llaven, sense solució de continuïtat, que un

cop més i encara (i els que vindran) tornava a pujar el
preu dels lloguers a Barcelona fins a límits de rècord.
La mitjana ja s’enfila a 1.066 euros mensuals. Un 14%
més que fa un any. Aquí no hay quién viva. En paral·lel,
com a metàfora dràstica, aquests mateixos dies s’es-
tà debatent, amb l’habitual estira-i-arronsa patronal,
sobre si el salari mínim ha de pujar uns pocs euros –
1.034 o 1.084– per actualitzar-lo, a la baixa, al preu real,
inflat i inflacionat de la vida quotidiana. Facin sumes
i restes –sobretot restes– i combinin-ho amb les da-
des oficials municipals del passat febrer: «El 2020, més
d’un terç de les persones assalariades residents a Bar-
celona (34,8%) va rebre com a màxim uns ingressos
salarials de 1.000 euros nets al mes. El percentatge
va augmentar prop d’onze punts en relació amb el
2019 i seguia sent més elevat en el cas del col·lectiu
femení (36,8%). Entre els menors de 30 anys es va en-
filar al 57%». És a dir, que un terç dels barcelonins i
barcelonines cobren tant (poc), o menys encara, com
el que costa llogar, de mitjana, un sostre. Entre ells, sis
de cada 10 joves. Quatre de cada 10 dones. I la majo-
ria de persones migrades. Són la next generation.

Vides de saldo en el mercat immobiliari de Calaf,
la qüestió és tan neuràlgica com dramàtica. Mosques
de política pública contra els greixats canons de l’es-
peculació. La conseqüència salvatge, un any més i d’u-
na dècada sencera ençà, és que Catalunya torna a en-
capçalar el trist rànquing de la gota malaia diària de
desnonaments, a raó de 20 per dia. El tercer trimes-
tre de 2022 s’han produït 1.724 desnonaments, dels
quals 1.197 –el 70%– són per impossibilitat d’afron-
tar el lloguer. Atès que la setmana s’ha posat negra-
toga al més alt tribunal, caldrà recordar que els que
també haurien de garantir el dret fonamental cons-
titucional a l’habitatge garanteixen cada dia, amb esma
i esforç, que sigui inconstitucional per a milers de per-
sones. Sense oblidar que la llei que desnona no la re-
dacten ni jutges ni polis, sinó el poder polític i les se-
ves servituds. Tot plegat salpebrat, metàstasi urbana

del capitalisme global que assalta les ciutats, amb el
fet que fa temps que vivim sota una combinació dis-
sortada de capitalisme d’exclusió i de capitalisme ren-
dista. Cada cop sobra més gent i, per al ‘mercat’ de tre-
ball i per al ‘mercat’ del lloguer, gairebé ja sobra una
generació sencera a qui els estem deixant un futur ne-
gre i un present fosc. La next generation.

Cop rere cop, urpada a urpada, la darrera dècada
funesta ha enviat una generació sencera a la precarietat
a perpetuïtat, al no futuremés punk i a un mercat la-
boral carronyaire. Les dades del darrer informe
d’Oxfam –La maledicció de l’eterna joventut, del no-
vembre passat– acrediten, al detall i a l’engròs, la fe-
rida i les cicatrius: un de cada tres joves en risc d’ex-
clusió, una renda mitjana estancada des de 2009 i una
davallada del 50% en l’accés a l’habitatge en menys
de 15 anys. Va per barris, com sempre. La paradoxa,
insostenible per molt de temps més i que cova en el
seu si la seva pròpia implosió i dissolució, és que els

més precaris, redistribució a la inversa i cap amunt,
són els que nodreixen els comptes dels que no ho són
fa molt. El capitalisme rendista ja és això, quan avui
la transferència de renda de dalt a baix no es fa, de-
minònicament, per l’explotació en el treball, sinó a tra-
vés del lloguer o de la compra d’habitatge. La lluita de
classes es disputa a la llar i el dilema central ja no se-
ria només la vella explotació –que també, i qui no ho
cregui que ho pregunti a riders, riggers i kellys–, sinó
com es foragita cada cop més gent de la possibilitat
d’una vida digna i com s’esprem, cada cop més, més
famílies en el rebut mensual de poder sobreviure. I els
seus fills i filles són, ja, la next generation.

Amb aquest rerefons, amb escenari d’incendi de
fractura generacional, recordo una de les pitjors de-
claracions de l’incontinent Josep Borrell –de la llar-
ga llista que acrediten la seva funesta i cínica trajec-
tòria. Aquella on en to milhomes s’encarava vergo-
nyosament als joves que demanaven una acció urgent
pel canvi climàtic. Ho va dir així: «Que els joves te-
nen una aposta decidida pel canvi climàtic, això que

es pot anomenar “síndrome Greta”, permeti’m que
en dubti, perquè està molt bé sortir a manifestar-se
pel canvi climàtic fins que no et demanin que con-
tribueixis a pagar-ho». I afegia: «M’agradaria saber
si els joves que surten a manifestar-se als carrers de
Berlín estan disposats a rebaixar el seu nivell de vida
per compensar els minaires polonesos, que si lluitem
contra el canvi climàtic de veritat es quedaran sen-
se feina i s’hauran de subvencionar». De la bestiesa
se’n va desdir l’endemà. De l’evidència que els joves,
la next generation, ja ho estan pagant amb escreix, no.
De que estan tan preocupats pel futur com, sobretot,
pel present, tampoc. Un galtes de l’old generation.

Quan algunes veus sistèmiques –ull viu, que ho fan
per justificar la despesa militar que ha batut màxims
històrics enguany– sostenen que el nostre model de
vida està avui en perill, potser parlen només per ells,
pel seu nivell de vida i per la seva generació. I per la
liquadora nord-sud de la desigualtat global. Viuen el
miratge que tot continuarà igual. Contra els llops es-
teparis, però, queden els mistos en el forat negre on
ens han capficat. Són possibles els lloguers mensuals
de 350 o 500 euros al mes a la ciutat que fa molt que
ja no és la dels prodigis? Sí, sí que són possibles. El
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, que aquest
novembre ha fet cimera i trobada, fa temps que, pi-
cant pedra i pis a pis, ho està aconseguint. Pis a pis i
porta a porta, com la cooperativa Llars Familiars, que,
en plena campanya de micromecenatge on encara po-
deu contribuir solidàriament, s’entestà a garantir llo-
guers sostenibles, cooperatius i justos a Reus d’entre
150 i 350 euros al mes. La democràcia sempre va néi-
xer per baix. A la next generation també li rebrotarà
des dels marges, l’acció comunitària, les vies coope-
ratives i les xarxes compartides. Prou que ho saben.

Salvem la ciutat per a la democràcia, deia el lema
de l’exposició que aquesta tardor es podia veure a Ca
l’Ardiaca amb motiu del 50è aniversari de la FAVB,
la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona. El
passat no tan llunyà com a programa de futur prò-
xim. I d’estricte present. Salvem la ciutat per a la de-
mocràcia. És a dir, per a la joventut i per als que vin-
dran. Next generation, next revolution? Diria que
tant de bo. Sospito que és l’únic que estan covant.
Constato que és l’única opció que els deixen. Quan
el que és necessari és impossible, escrivia Jesús Ibá-
ñez, és quan cal canviar les regles del joc –abans que
no hi hagi ni regles, ni joc ni res.

Les millors
perles

Els Reis d’Orient van fer tard a Torelló (Osona). El motiu? Hihavien d’arribar amb Rodalies, el mateix servei que fa que
milers de catalans arribin tard a la feina cada dia. Aquí no hi ha
màgia que valgui. Ho ha explicat el periodista Albert Prat.

Envien a presó dues dones per haver-se dedicat a
trossejar cadàvers i a vendre’n les diverses parts. Ha

passat als Estats Units, on les artífexs d’aquesta macabra
pràctica eren l’exdirectora d’una funerària i la seva mare.

Un forn de pa s’ha fet viral a les xarxes per la seva llista de
preus. Una barra de pa, 1 euro. Dues barres, 2 euros. I no us

ho creureu: tres barres, 3 euros. La llista continua així fins a nou.
Els usuaris es pregunten quant deuen costar deu barres.

Un crim acaba amb la vida de quatre estudiants a la
Universitat d’Idaho, als Estats Units. Després de les

primeres investigacions, troben el principal sospitós.
Paradoxalment, es tracta d’un criminòleg.

LA FOTO

per David Fernàndez

Next Generation, cop a cop

Pere Francesch/ACN

La darrera dècada funesta 
ha enviat una generació sencera 
a la precarietat a perpetuïtat

Opinió
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@MainatJM: Un nen obre un armari el 22
de desembre i el troba ple de regals i jo-
guines. Molt excitat crida: “Papa, papa! El
Tió s’ha cagat a l’armari!” (Història verídica).

@PunsodaRicart: Carta als Reis de la puça:
un ió-ió, veure la neu i un quadern de man-
dales. Espero que en 15 anys quedin amish
perquè socialitzi amb els seus semblants.

@massanagranaire: Vergonya que els pri-
mers nens de l’any a Catalunya es diguin Za-
karia i Dayla Mia i no noms típicament ca-
talans com Heura, Far, Capvespre o Sàlvia.

Mirada pròpia

Enviar Walter Matthau a la banqueta i que co-
menci a escalfar per la banda Matthew McCo-
naughey, però, compte, el d’abans de True de-
tective. S’ha acabat el mal humor i el pessi-

misme. Visca l’eufòria, però no la conduïda per TV3,
sinó aquella exultació outdoor que portava els hippies
amb DO Califòrnia a agafar-se de la mà i baixar mun-
tanya avall fent saltirons i saludant el sol. Aquest és el
meu propòsit per a l’any nou, que ja està a la canto-
nada murmurant amb to desafiant “a qui no vol
brou, tassa plena”.

Portem un 2022 molt tòxic, ple de desgràcies, mal
ambient i crispació. I, si no, pregunteu-ho a Matías Prats,
que fins i tot està perdent l’efecte Kame Hame Ha dels
seus acudits davant el pèrfid atac de les notícies esca-
broses. Per això, cal fer la volta al mitjó i omplir el mig
got buit encara que sigui amb la limitada efervescència
de l’esperança o amb un raig d’inconsciència.

Fora les males notícies sobre guerres, pandèmies, tor-
sos trobats al contenidor, divorcis de famosos o segrests
de lloros. A partir d’ara, només good news, que, malgrat
que costi de creure, n’hi ha si ets capaç d’abstraure’t del
bombardeig informatiu i passar el sedàs a la recerca d’un
bri lluent de bon rotllo entre tanta notícia fangosa.

D’acord, fa basarda veure que el Tricicle s’acomia-
da, que Serrat plega i que Rosa Díez torna, però hi ha llum
al final de túnel i no és el centelleig de Snoop Dogg fu-
mant-se un porro. Hi ha molts exemples que demostren
que –ara sí– tot anirà bé, però, per no provocar una so-
bredosi d’endorfines, només n’anomenaré tres de molt
recents: 1) un fàrmac contra el càncer de pàncrees creat
a casa nostra –el medicament, no la malaltia– aconse-
gueix frenar tumors avançats; 2) un grup de científics
nord-americans han aconseguit produir una fusió nu-
clear capaç de generar energia neta, barata i potencial-
ment inesgotable; i 3) l’Àrea Metropolitana de Barcelona
invertirà 50.000 euros per ensenyar adults a anar en bi-
cicleta. Ho veieu? No era tan difícil!

He buscat a AliExpress un aparell amplificador de bo-
nes notícies, però es veu que encara no l’han inventat,
així que haurem de seguir fent la recerca en mode ma-

nual. O potser la solució no és discriminar allò que et posa
de mala lluna, sinó intentar ser immune a base de re-
bre males vibracions fins que al teu cos li rellisqui. Si,
als països nòrdics, els pares deixen els seus bebès fent
la migdiada al carrer a -10 o a -15 graus perquè s’acos-
tumin a dormir en qualsevol entorn i evitar que es con-
tagiïn dels refredats d’altres nens, també podríem pas-
sar-nos el dia llegint OK Diario, veient Trece TV i es-
coltant la COPE per enfortir el nostre sistema immuni-
tari independentment de si la cosa està realment fatal
o no. ¡No hay dolor!

Sempre he admirat aquell senyor assegut sota un
para-sol enmig del caos que sortia a la portada del disc
Crisis? What Crisis?de Supertramp. Potser el món s’en-
fonsa, però ser feliç és una actitud. Per favor, permeteu-
me ser un Sim gaudint d’un còctel dins del jacuzzi en-
cara que a la cuina hi hagi una plaga de mosques so-
brevolant caixes de pizza mig plenes i l’autobús que por-
ta a la feina estigui a punt de marxar.

Qui practica a la perfecció l’art de l’abstracció és Elon
Musk: si uns periodistes parlen malament d’ell a Twit-
ter, bloqueja els seus comptes encara que treballin a The
New York Times, a The Washington Post o a la CNN i,
morta la cuca, mort el verí. Això és tan arriscat com si,
posats a imaginar ingerències, uns jutges pretengues-
sin derogar una llei abans que s’hagi aprovat. O que un
inspector de treball posi una multa per sexista a un for-
ner per penjar un anunci laboral demanant un mestre
pastisser i dependentes.

El meu desig és que aquest Nadal no siguem el
Grinch enfadat amb el món, ni comencem l’any com
Michael Douglas acaba a Un dia de fúria. És millor que
–malgrat el mal temps– rememorem aquella mítica es-
cena de la pel·lícula Avanti! en la qual els dos prota-
gonistes es relaxen banyant-se despullats a la matei-
xa platja que ho feien els seus respectius pare i mare,
sense que els afecti el cúmul de despropòsits que han
patit des que han arribat a l’hotel. En aquell precís mo-
ment és quan pregues que el pobre Jack Lemmon si-
gui afortunat almenys per un breu instant, sense que
cap Walter Matthau li faci la guitza.

Flaixos

Cal fer la volta al mitjó 
i omplir el mig got buit
encara que sigui amb la
limitada efervescència de
l’esperança o amb un raig
d’inconsciència. A partir
d’ara, només ‘good news’,
que, malgrat que costi de
creure, n’hi ha si ets capaç

d’abstraure’t del
bombardeig informatiu

“

“
per Víctor Porres

Only good news
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Albiol, a l’equip de campanya
del PP per a les municipals

POLÍTICA4Alberto Núñez Fei-
jóo ha incorporat Xavier García
Albiol a l'equip que dirigirà la
campanya del PP per a les elec-
cions municipals i autonòmi-
ques, segons ha anunciat al seu
compte de Twitter el líder dels
populars a la ciutat: "Molt agra-
ït a Núñez Feijóo i al director de
la campanya electoral, Elias Ben-
dodo, per incorporar-me a l'e-
quip que dirigirà la campanya

municipal i autonòmica", va
afirmar aquest dimarts Albiol a
la xarxa social. "Estarem a l’al-
tura", clou la piulada de l'exal-
calde. Xavier García Albiol serà,
concretament, l’encarregat de
coordinar els candidats munici-
pals de tot l’Estat. Precisament,
Albiol compaginarà les seves
responsabilitats a la campanya
dels populars amb el rol de can-
didat a l'alcaldia de la ciutat.

Presenten un banc del temps
per reforçar l’autoestima

COOPERACIÓ4La comunalitat
urbana BDN.sud va presentar
ahir dimecres una proposta amb
l’objectiu que els veïns dels bar-
ris d’Artigues, Sant Roc, El Re-
mei, El Congrés i La Mora pu-
guin intercanviar serveis, co-
neixements i tasques de forma
gratuïta. Es tracta del banc del
temps, una iniciativa comunità-
ria que, tot emulant el funcio-
nament d’un banc, posa en con-
tacte a gent que necessita un ser-

vei amb altres persones que el
poden oferir. Lluny de tractar-se
d’un intercanvi econòmic, en
un banc del temps la moneda
d'intercanvi és l'hora, i, totes
les habilitats que s'intercanvien
tenen el mateix valor. Des de la
comunalitat urbana BDN.sud,
asseguren que la iniciativa pot
millorar la qualitat de vida: “Aju-
dar els altres, compartir i des-
cobrir noves habilitats pot re-
forçar l’autoestima”, expliquen.

EQUIPAMENTS4L’audiència pú-
blica de finals d’any per explicar
la situació de les obres a la bi-
blioteca central Can Casacuber-
ta va servir perquè la regidora de
Cultura, Anna Maria Lara, anun-
ciés de la data prevista per a la
reobertura: el 13 de febrer.  

La notícia ha estat rebuda
amb alegria pels col·lectius que
en demanen la reobertura, però
també amb escepticisme. “En-
tenem que si han donat una
data per a la reobertura parcial
vol dir que ja no hi ha marxa en-
rere, així que sí, ara veiem una
mica de llum al final del túnel.
Només una mica”, diu Núria
Sabater, portaveu de la plata-
forma Can Casacuberta Oberta. 

La raó principal de les re-
serves és que la reobertura no
serà completa perquè la sala
infantil  de la biblioteca roman-
drà tancada fins que no estigu-
in enllestides les millores per
adequar l'espai a la normativa de
seguretat vigent. El consistori no
va parlar de cap data per a la re-
obertura completa, però els pro-

cessos que cal seguir auguren
una espera de mesos. “L’Ajun-
tament no s’ha d’adormir amb
l’adjudicació i la contractació
de l’obra necessària per obrir la
sala infantil”, demanen des de la
plataforma, alhora que adver-
teixen que seguiran el procés de
prop “per continuar fent pres-
sió”, explica Sabater.

La biblioteca va tancar les
portes el 20 de desembre de
2019 a causa de diversos pro-
blemes amb el sistema de cli-
matització i les filtracions d’ai-
gua. Des del passat mes setem-
bre, la sala Uclés del centre cul-
tural El Carme acull algunes de
les activitats pròpies de la sala in-
fantil de Can Casacuberta.

Paperes per recollir aigua, el passat mes d’abril. Foto: Jordi Pujolar/ACN

La reobertura parcial de Can
Casacuberta satisfà a mitges

El Remei | Precintat un taller mecànic
Ahir es va precintar un taller mecànic al carrer Guifré, al Remei. S’havien aixecat unes
deu d’actes per manca de llicència, activitats no permeses i per tenir treballadors sense
contracte. El taller acumulava queixes veïnals per sorolls i problemes de convivència.
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SEGURETAT4La crema inten-
cionada de contenidors no s’a-
tura a Badalona. Les darreres
setmanes, els barris del Remei,
el Congrés, Artigues i Sant Roc
han patit les conseqüències d’a-
quests actes vandàlics. 

El darrer cas va tenir lloc la
matinada del diumenge 8 de
gener. Aquesta vegada, els bom-
bers van haver d’atendre una
persona afectada pel fum, que es
va escolar al domicili. A banda,
el foc va cremar dos vehicles.
Aquella mateixa matinada i en
un lapse de 20 minuts, els bom-
bers van haver d’actuar tres cops
per apagar contenidors cremats. 

La matinada del passat 14 de
desembre, els bombers van apa-
gar quatre incendis a la ciutat
amb les mateixes característi-
ques. En aquella ocasió, el balanç
va ser de cinc contenidors cre-
mats i sis vehicles afectats. 

Amb aquesta situació, l’al-
calde Rubén Guijarro va aprofi-
tar el passat dilluns els micròfons
de la ràdio pública municipal per
fer una crida: “Demano la mà-
xima col·laboració ciutadana per
poder detenir de nou la persona
responsable i acabar amb les
incidències que provoca”, va de-
clarar Guijarro a Ràdio Ciutat. 

L’alcalde va parlar en singu-

lar perquè la policia sospita que
tots els incendis són provocats
per la mateixa persona, un pi-
ròman que resideix al barri de
Sant Roc i que se les empesca
per perpetrar els incendis i fugir. 

Tanmateix, el presumpte au-
tor ha estat detingut per la Gu-
àrdia Urbana 44 vegades, tot i
que sempre acaba al carrer. “De-
mano també a la justícia que ens
doni les eines per tal de poder ac-
tuar i aturar la crema de conte-
nidors”, va dir Guijarro. De fet,
l’alcalde ja va demanar a finals
del mes de novembre als serveis

jurídics municipals que estudi-
ïn quines mesures legals pot
prendre el consistori per acabar
amb el problema. Fonts muni-
cipals expliquen que s’han fet
gestions també amb el cos de
Mossos per apartar el piròman
dels carrers, que té pendent l’in-
grés a presó. Mentrestant, els ve-
ïns mostren el seu neguit dia rere
dia al carrer i a les xarxes socials.
“És clar que ens preocupa molt
el tema del piròman, és un gran
perill”, assegura el president de
la Federació d’Associacions Ve-
ïnals de Badalona, Julio Molina.

Un contenidor en flames, el matí del diumenge 18 de desembre. Foto cedida

Crida a la ciutadania per aturar
el piròman dels contenidors

Badalona Comunicació 
i Línia Nord sumen esforços

COMUNICACIÓ4L’empresa dels
mitjans públics de la ciutat, Ba-
dalona Comunicació, i el Grup
Comunicació 21, editor de Línia
Nord, han firmat un conveni
de col·laboració a partir del qual
els dos mitjans sumen esforços
per enfortir-se mútuament.

Concretament, el conveni
contempla un intercanvi publi-
citari estable mitjançant el qual
Badalona Comunicació s’anun-
ciarà a les pàgines en paper i a
l’edició digital deLínia Nord, en
espais preferents,mentre que el
setmanari ho farà a la ràdio i a la
televisió públiques en els espais
de màxima audiència.

“Sempre és una bona notícia
que dos mitjans de comunicació

de proximitat s’ajudin mútua-
ment per arribar més i millor al
seu públic, i en aquest cas la ràdio
i la televisió públiques i el setma-
nari Línia Nord són perfecta-
ment compatibles”, afirma el di-
rector editorial dels diaris Línia,
Arnau Nadeu, que avança que, per
exemple, la falca de Línia Nord
s’emetrà, entre altres, durant les
retransmissions de la Penya.

“Badalona Comunicació i Lí-
nia Nord compartim l’objectiu
de fer un periodisme honest,
plural i rigorós. Així ho avalen les
dues trajectòries, que ara sumen
esforços per continuar millo-
rant el servei informatiu que
ofereixen als badalonins i bada-
lonines”, conclou Nadeu.

Els dos mitjans han firmat un conveni de col·laboració. Fotos: BdnCom i Línia
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Des de Sant Adrià de
Besòs només són vint
minuts. Des de Corne-
llà, Santa Coloma o

l’Hospitalet de Llobregat, una
mica més de trenta. Des de Ba-
dalona no arriba a la mitja hora.
Des del centre de Sant Boi en són
una mica més de 35. El temps de
recorregut en transport públic
que hi ha entre aquestes ciutats
metropolitanes i el Palau de la Ge-
neralitat, situat a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, no és gaire
gran. És menys que el que cada
dia triguen moltes persones del
territori metropolità a arribar a la
seva feina. Malgrat això, la dis-
tància no només és física. Com en
el cas de la que hi ha entre els po-
bles i ciutats de la corona metro-
politana i el centre del poder a Ca-
talunya, pot ser mental –fins i tot
espiritual– i enorme. 

Se l’ha anomenat de moltes
maneres: la perifèria, el pati del
darrere, l’extraradi... Els muni-
cipis de la metròpoli sovint es
queixen perquè des de la Gene-
ralitat no se’ls té prou en comp-
te. “Els polítics juguen a l’hula-
hoopamb el cinturó roig”, afirma
l’escriptor de Sant Adrià de Besòs
Javier Pérez Andújar. Amb tot,
cal preguntar-se si els municipis
de la primera corona metropoli-
tana estan infrarepresentats al
poder del país. Al diari Línia
hem fet una exhaustiva investi-
gació de l’origen de tots els alts
càrrecs –en conselleries, secre-
taries i direccions generals–que
actualment hi ha a la Generalitat
i de tots els homes i dones que
han ocupat la presidència i les
conselleries d’ençà que es va res-
tablir la democràcia. Una vegada
analitzats més de 420 perfils po-
lítics, aquesta és la situació.

INFRAREPRESENTACIÓ?
Dels 270 actuals alts càrrecs de la
Generalitat, al voltant del 60%
han nascut o tenen vinculació
amb el territori que queda més en-
llà de la capital catalana i de la pri-
mera corona metropolitana, és a
dir, la resta del país que no forma
part administrativament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB). Així mateix, les persones
directament vinculades a alguns
dels municipis metropolitans que
així ho especifiquin en les biogra-
fies que la Generalitat fa públiques
quan es nomena un nou alt càrrec
són molt poques. Parlem de no
més d’una vintena de polítics, com
Myriam Moysset, la directora de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya, que tot i
néixer al Baix Empordà fa més d’u-
na dècada que viu a Viladecans, on
ha estat regidora d’ERC. També en
són exemples el director de l’A-
gència Catalana de Notícies, Iu
Forn, que va néixer a Badalona, o
la cap del Gabinet del conseller d’E-
ducació, Gemma Español, que
milita a ERC i que en la seva bio-
grafia afirma que ha viscut “entre
els barris de Singuerlín, Cementi-
ri Vell i Centre” de Santa Coloma. 

La resta d’alts càrrecs estan
vinculats o diuen que han nas-

cut a Barcelona. Es produeix, per
tant, una situació anòmala en la
qual la capital catalana i tots els
territoris que no formen part de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona acumulen més del 90%
dels alts càrrecs. Tanmateix, a la
perifèria metropolitana hi viuen
dos de cada 10 habitants de Ca-
talunya, i estem parlant de càr-
recs que normalment es posen
a dit i que, segons dades públi-
ques, cobren uns 80.000 euros
anuals de mitjana. 

Aquesta tendència encara és
més clara si tenim en compte
l’origen històric dels consellers.
Dels 160 que han passat per la Ge-
neralitat des del 1977 amb el Go-
vern de Josep Tarradellas, 54
eren o són de Barcelona, 94 de la
resta de Catalunya i només 12 de
la primera corona metropolitana.
N’és exemple d’aquests darrers
Carme Figueras, que va ser con-
sellera de Benestar i Família du-
rant mig any el 2006 i que havia
estat regidora a Molins de Rei du-

rant 20 anys; Meritxell Borràs,
que va ocupar dues conselleries
entre el 2015 i el 2017 i que va ser
regidora a l’Hospitalet durant
quasi dues dècades; Francesc
Baltasar, que va ser conseller de
Medi Ambient entre el 2006 i el
2019 i que abans havia estat al-
calde de Sant Feliu de Llobregat;
o Oriol Junqueras, que previ pas
pel Govern de la Generalitat va ser
alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Alhora, la gran majoria de con-
sellers de la perifèria metropoli-

tana ho van ser durant els man-
dats de Pasqual Maragall i José
Montilla, ambdós del PSC.

Finalment, si a les dades ens
referim, cal remarcar que en l’àm-
bit de les conselleries, l’actual ex-
ecutiu d’ERC no té cap persona
nascuda al cinturó metropolità.

OBLIDATS?
Tenint en compte aquestes xifres,
seria molt fàcil inferir que la Ge-
neralitat té oblidats els municipis
de la corona metropolitana. Mal-

Pocs alts càrrecs metropolitans han pujat per aquestes escales del Palau de la Generalitat. Foto: Generalitat

Analitzem més de 270 alts càrrecs de l'actual Govern de la Generalitat i els 
160 consellers i conselleres que han passat per la institució des del restabliment

de la democràcia per determinar si la primera corona metropolitana 
ha estat històricament infrarepresentada en el centre del poder de Catalunya.

Perifèrics
a la Generalitat?
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n Tot just despuntaven els primers
rajos de sol quan José Montilla va
veure per primera vegada Barcelona.
Havia viatjat amb el seu pare des de
la regió de Córdoba amb autocar. Tot
i que els anys 70 la majoria de perso-
nes andaluses que decidien establir-
se a Catalunya viatjaven en tren, els
dos Montilla van preferir venir per
carretera. “No hi havia les autopistes
que hi ha avui i va ser un viatge llarg”,
explicava l’expresident en una entre-
vista al Línia. José Montilla tenia ales-
hores 16 anys i no es podia arribar a
imaginar que algun dia ocuparia la

cúspide del poder de Catalunya. Amb
el seu pare es van instal·lar a les Pla-
nes de Sant Joan Despí, molt a prop
del barri del Padró, on vivia una ger-
mana de l’àvia del jove. Diu que esta-
va il·lusionat amb el canvi de vida
perquè pensava que li podria donar
oportunitats laborals. Treballava al
matí i estudiava a les nits, i encara te-
nia temps de participar en grups
clandestins d’extrema esquerra que
va abandonar abans de la mort de
Franco per afiliar-se al PSUC.

Va casar-se i, com que ella era de
Cornellà, se’n va anar a viure en
aquesta ciutat metropolitana. Era l’a-
ny 79 i Montilla era regidor del poble
del costat, Sant Just. El 85 es va con-

vertir en alcalde de Cornellà, però se-
ria l’any 2006 quan ocuparia el càrrec
de més responsabilitat de la seva car-
rera. “No hi ha res més important que
presidir el teu país, però si parlem de
satisfacció, em quedo amb l’alcaldia”,
confessa ara Montilla.

Que aquell noi andalús que amb
16 anys va marxar del seu poble cap a
Catalunya arribés anys després a la
Generalitat no va agradar a tothom.
Aquest és un comentari que es pot
trobar en un diari generalista d’ales-
hores i que deia el següent: “Ja hem
vist, a còpia d’anys, les polítiques d’a-

questa xusmaals pobles del Baix Llo-
bregat i del Barcelonès; una veritable
croada per arraconar els vestigis de
cultura pròpia”. Malgrat els atacs,
quan recorda el seu pas per la Gene-
ralitat, Montilla hi treu ferró. “Eren crí-
tiques d’un sector de la població ca-
talana que existia i que continua exis-
tint, però en termes generals em vaig
sentir molt estimat”.

Més d’una dècada després de ser
president, Montilla reconeix que li
agrada caminar. Sobretot per Collsero-
la a primera hora del matí. Potser bus-
ca tornar al record de l’albada que va
veure en arribar a Barcelona. Ell és l’e-
xemple que demostra que la Generali-
tat també la pot coronar la metròpoli.

President metropolità

grat això, el sociòleg i ara alt càr-
rec del Govern Xavier Godàs es
resisteix a assumir aquesta tesi.
“En el meu cas, veig com des de
Drets Socials el territori metro-
polità és una prioritat”, afirma. A
més, Godàs considera que algú
que no té vinculació amb aquest
territori pot entendre les seves ne-
cessitats i l’anomenat “fet me-
tropolita”. Es tracta d’aquells ele-
ments que històricament han
definit la rodalia de Barcelona,
com per exemple la concentració
de barris empobrits o els alts ni-
vells de migració. “Actualment, el
que definia l’àrea metropolitana
de Barcelona com un fet singular
també ho trobem en altres terri-
toris que tenen problemàtiques
semblants, com alguns barris de
Girona, de Manresa o del Ma-
resme”, diu per afegir que potser
caldria més aviat parlar de “regió
metropolitana”. Amb aquest con-
cepte, Godàs fa referència al gran
territori que agrupa cinc milions
d’habitants i que supera els límits
de l’AMB per englobar 160 dels
947 municipis que té Catalunya. 

Per la seva banda, el que va
ser regidor de Badalona amb
Convergència i Unió i secretari
general de Territori i Sostenibi-
litat entre el 2016 i el 2021, Fer-
ran Falcó, tampoc considera que

la Generalitat tingui oblidada la
metròpoli. “El pressupost de sa-
lut o d’educació depèn del tot de
la Generalitat, i jo no veig que hi
hagi una infrarepresentació”,
diu. “A més, el 51% del pressupost
de transport del territori depèn de
la Generalitat”, afegeix. Dit això,
Falcó considera que la metròpo-
li s’ha sentit menystinguda per
dos motius. “És probable que la
Generalitat no hagi sabut expli-
car a la població de l’àmbit me-
tropolità la seva tasca al territo-
ri perquè moltes de les coses
que fa són a través de consorcis”,
argumenta. A més, l’exregidor ba-
daloní creu que des de fa temps
hi ha hagut una “intencionalitat
partidista” de confrontar el Go-
vern de la Generalitat i els go-
verns de l’àrea metropolitana.
“La lògica partidista que té sen-
tit per als mateixos partits no està
confirmada pels números, que
ens diuen que la metròpoli no
està oblidada”, sentencia.

LA DICOTOMIA CIU-PSC
Més enllà de si la Generalitat té o
no en compte la corona metro-
politana, queda per resoldre per
què el nombre d’alts càrrecs d’a-
quest territori és baix. Això té a
veure amb la manera com es va
conformar la democràcia al nos-

Més del 60% dels alts
càrrecs que hi ha avui
dia a la Generalitat
han nascut o tenen
vinculació amb el
territori que queda fora
de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)

tre país després de la dictadura.
CiU era un partit instal·lat a la Ca-
talunya no metropolitana i que es
movia en l’eix nacional, mentre
que el PSC, eminentment urbà, es
va erigir en una formació que ba-
sava la seva estratègia en l’eix de
progrés. 

És normal que el gran gruix de
consellers de la Generalitat me-
tropolitans els trobem en els Go-
verns de Maragall i Montilla,
mentre que durant el pujolisme o
els executius d’Artur Mas aques-
ta mena de perfils brillin per la
seva absència. Falcó explica que
els partits que arriben a la Gene-
ralitat nodreixen les altes esferes
de poder amb els seus quadres
municipals. “Una vegada tens re-
gidors en un municipi i has cons-
truït equip allà, pots desenvolupar
carreres professionals a la políti-
ca general”, afirma. “En realitat,
ser o néixer a l’àrea metropolita de
Barcelona no és un obstacle en si,
però has de tenir gent al territo-
ri per assumir els alts càrrecs”, diu.
D’aquesta manera, si el PSC era
fort a la metròpoli, un cop a la Ge-
neralitat feia escalar els seus qua-
dres locals al Govern català. En
canvi, si CiU no tenia tant pes en
aquest territori, per molt que vol-
gués no podia tenir alts càrrecs
d’aquí. “S’ha de construir des de

sota, i com més presència i, per
tant, regidors té un partit, més
gent s’hi apunta i més gent podrà
acabar desenvolupant tasques en
alts càrrecs”, considera Falcó. 

EL MODEL ERC
És possible que ERC superi aques-
ta dicotomia? Tres noms esceni-
fiquen millor que ningú l’estratè-
gia que vol fer trontollar el siste-
ma CiU-PSC. Tardà, Junqueras i
Rufián són l’exemple d’aquest
model de partit atrapa-ho tot
que vol situar-se tant en l’eix na-
cional com de progrés. “Fa 10
anys que ERC ha mirat d’implan-
tar-se de forma uniforme al país”,
diu Godàs per afegir que avui dia
la seva presència en certs espais de
la metròpoli “està assegurada”. En
termes similars s’expressa Falcó
quan considera que ara que aques-
ta formació té presència munici-
pal metropolitana podrà fer que
els seus quadres tinguin “carreres
professionals a l’alta política”.
Caldrà veure si aleshores realment
s’acabarà amb la infrarepresen-
tació de càrrecs metropolitans a la
Generalitat.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Hi ha hagut una
intencionalitat
partidista de
confrontar el Govern 
de la Generalitat i els
governs de l’àrea
metropolitana de
Barcelona”

Montilla reconeix que presidir el país va ser el més
important de la seva carrera, però pel que fa a la

satisfacció prefereix l’etapa com a alcalde de Cornellà
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Condol per la mort del
capellà Jaume Sayrach

OBITUARI4El primer dia de l’a-
ny 2023 va dur una trista notí-
cia per a la societat colomenca.
L’1 de gener va morir l’escriptor
i sacerdot Jaume-Patrici Sayrach
i Fatjó dels Xiprers.

El setembre de 1976, el bis-
be Gregorio Modrego el va des-
tinar al barri del Fondo, on va
fundar la parròquia de la qual va
ser rector durant 14 anys. L’ac-
tivista social i cultural va ser
fundador del Club de Debats i de
la revista Grama, que va funcio-
nar entre el 1969 i el 1983. El
1996, Sayrach va reprendre el

seu vessant periodístic amb la
creació de l’associació Fòrum
Grama, amb la qual va publicar
16 llibres. Sayrach va ser un
dels anomenats capellans ro-
jos, i es va caracteritzar per la
lluita antifranquista, la tasca
per dignificar els barris obrers i
la defensa de la cultura i llengua
catalanes. Sayrach va ser regidor
primer d’Urbanisme i, després,
de Planificació, l’any 1979. 

La seva dedicació a la millo-
ra de la ciutat li va valer el pre-
mi Ciutat de Santa Coloma l’any
2007. Ha mort amb 93 anys.

ENSENYAMENT4Segons les da-
des de la Generalitat, un de cada
quatre alumnes que acaba l’e-
ducació primària té un nivell
lector baix o mitjà baix. Per re-
vertir la situació, ja fa anys que
la Fundació Bofill duu a terme a
Santa Coloma (i a 150 municipis
més) el programa Lecxit. 

Aquesta iniciativa consisteix
en l’acompanyament a infants
que cursen 4t, 5è o 6è de pri-
mària, un cop a la setmana, per
llegir plegats, infant i voluntari.

Santa Coloma implementa
amb èxit el Lecxit des de fa anys
gràcies a diferents biblioteques
i centres del municipi, com ara
les escoles Sagarra, Wagner,
Salvat Papasseit i Beethoven.
Aquest gener, però, s’inicia un
nou repte avaluant per primera
vegada l’impacte del programa
amb la col·laboració de dos nous
centres educatius, l’Escola An-
toni Gaudí i l’Escola Jaume Sal-
vatella. Per fer l’avaluació es
compararan les competències
lectores de 500 infants (de 52
centres educatius) que han par-

ticipat a Lecxit, amb les compe-
tències d’altres 500 que no ho
han fet: “La idea és fer visible què
funciona dels suports educatius
i de determinades polítiques
educatives”, diu la directora de
Lecxit, Marta López.

Aquesta tasca precisa, doncs,
de voluntaris. És per aquest mo-
tiu que a Santa Coloma es bus-

quen 20 persones voluntàries,
que de gener a maig vulguin
dedicar una hora setmanal a un
infant. La Carme Fontana fa de
voluntària a la biblioteca del
Fondo des de fa tres anys, quan
es va jubilar: “M’aporta molt,
veure la reacció dels nanos és
molt agraït”, diu. Per ser volun-
tari, cal entrar al web de Lecxit.

Una voluntària i una jove lectora. Foto: Programa Lecxit/Fundació Bofill

Voluntaris per ajudar els
infants a llegir: “M’aporta molt”

Sayrach vivia en un pis del barri Llatí. Foto: Ajuntament

Dones, científiques i catalanes | Exposició a la CIBA
La CIBA acull l’exposició Científiques Catalanes 2.0, que posa de manifest el paper
fonamental de la dona en l’avanç de la ciència en la societat, tot destacant algunes

científiques actuals del territori català. L’exposició es podrà visitar fins al 31 de gener.



15 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 12 de gener del 2023



línianord.cat 12 de gener del 2023

Sant Adrià

| 16

L’estació de cables submarins
acull el primer client terrestre
TECNOLOGIA4L’empresa Colt,
referent en rutes de fibra òptica,
serà el primer client terrestre
que instal·la un punt de conne-
xió a la Barcelona Cable Landing
Station de Sant Adrià. 

Colt, empresa especialitzada
en fibra òptica i serveis de xar-
xa i veu de gran amplada de ban-
da, donarà un servei d'inter-
connexió de centre de dades
des de l'estació. Amb aquest
acord, el centre d'aterratge am-
plia el negoci de les rutes sub-
marines que ha arrancat amb l'a-
collida del cable 2Africa, on par-

ticipa la matriu de Facebook,
Meta. Colt permetrà a l'estació
de Sant Adrià connectar-se als
grans hubs digitals d'Europa i
proporcionarà una ruta exprés
terrestre a altres estacions d'a-
terratge de cables regionals clau
com Lisboa, Bilbao i Marsella,
instal·lant nous cables subma-
rins i capacitat als Estats Units,
Àfrica, Orient Mitjà i Àsia. 

L’empresa Colt opera a més
de 220 ciutats, a més de 30 pa-
ïsos, i connecta més de 1.000
centres de dades i més de 31.000
edificis connectats.

TECNOLOGIA4Marc López i
Ribes va ser nomenat aquest
dilluns director del programa
Catalunya Media City (CMC). El
nou director proposarà, acordarà
i supervisarà els continguts del
Hub digital, audiovisual i del vi-
deojoc de les Tres Xemeneies. 

López és llicenciat en Co-
municació Audiovisual i en Eco-
nomia per la Universitat Pom-
peu Fabra. Fins ara ha estat di-
rector de Serveis de l’Escola Su-
perior de Cinema i Audiovisuals
de Catalunya (ESCAC). 

En un comunicat, el Govern
ha explicat que el nomenament
s’ha consensuat amb altres ins-
titucions i sectors. També ha
destacat que el programa del Ca-
talunya Media City “és el tret de
sortida per tal de començar a
configurar quin és el contingut
que ha de tenir l’equipament”.

El nou director del Projecte
Catalunya Media City dirigirà,
sota les instruccions del Depar-
tament de Cultura, la concep-
tualització, concreció, desenvo-
lupament, execució i avaluació

del projecte per a la posada en
marxa del Catalunya Media City.
Marc López també haurà de
dissenyar un sistema de segui-
ment que permeti conèixer el
grau de desenvolupament del
projecte global i cadascun dels
subprojectes, així com liderar la
gestió i coordinació de les dife-
rents unitats i organismes de la

Generalitat implicats en el pro-
jecte i amb els actors del sector
privat. El director també estu-
diarà i proposarà els models de
governança, promourà l’obten-
ció de recursos econòmics per al
projecte, definirà i recomanarà
l’ocupació dels seus diferents
espais i establirà i dirigirà la
seva estratègia informativa.

La consellera Garriga i el nou director del CMC, Marc López. Foto: Govern

El Catalunya Media City ja té
director: Marc López i Ribes

L’estació va ser inaugurada l’octubre de 2022. Foto: BCN Cable Landing Station

Balanç de Nadal | Activitats més inclusives
L’Ajuntament informa que a la cavalcada es van repartir 1.500 quilos de caramels sense

gluten i que hi havia dos trams sense música per a nens amb trastorn de l’espectre
autista i hipersensibilitat. A més, el saló infantil Adrialàndia va rebre 8.000 assistents.
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Engegat el procés participatiu
pel futur de les Mallorquines

URBANISME4Aquest dimecres
es va dur a terme el primer dels
dos tallers participatius que ser-
viran perquè els veïns debatin,
opinin, valorin i defineixin com
volen que sigui en el futur del
sector nord del barri de les Ma-
llorquines. El segon dels tallers
s’haurà de dur a terme el dime-
cres 25 de gener. Els tallers són
una peça més de l’engranatge
participatiu que l’Ajuntament
ha preparat. Una altra manera
d’opinar sobre el pla urbanístic,
del qual es va aprovar l’avanç al
ple ordinari de l’octubre passat,

és emplenar l’enquesta que el
consistori ha publicat al seu
web. També es pot respondre de
manera presencial a les urnes
habilitades al vestíbul de l’A-
juntament, al casal de gent gran,
a la biblioteca i a l’escola d’adults
TIMO. Hi ha temps fins al 31 de
gener. El pla urbanístic de les
Mallorquines, que ha de repen-
sar els usos de la zona a on fins
fa poc hi havia la Ceràmica In-
dustrial Montgatina, va desper-
tar les queixes de l’oposició per
la gran quantitat de pisos que
s’hi podien arribar a construir.

MEMÒRIA4Els ajuntaments
de Tiana i Montgat estan pre-
parant un acte per reparar la
memòria dels represaliats du-
rant la Guerra Civil i el fran-
quisme. L’alcalde de Tiana,
Isaac Salvatierra, va donar més
detalls sobre la iniciativa durant
el darrer ple ordinari, celebrat
aquest dimarts. “Es tracta de 43
persones nascudes o amb resi-
dència a Tiana, i 127 a Montgat”,
va anunciar Salvatierra. 

El consistori tianenc busca
els familiars d’aquestes persones
per a convidar-los a un acte de
reparació. Al web municipal es
troben els llistats dels represa-
liats d’ambdós municipis. Qual-
sevol persona que tingui un fa-
miliar en les llistes pot posar-se
en contacte amb el consistori al
següent correu electrònic: tia-
na.memoria@tiana.cat.

La reparació de la memòria
dels represaliats no seria pos-
sible sense la Llei de reparació
jurídica de les víctimes del fran-
quisme, aprovada pel Parla-
ment de Catalunya l’any 2017.

Aquesta llei va declarar la il·le-
galitat dels tribunals i consells
de guerra de la dictadura fran-
quista i, en conseqüència, la
nul·litat de totes les sentències
i resolucions dictades per cau-
ses polítiques a Catalunya entre
el 1938 i 1978. 

En aquesta línia, l’alcalde
Salvatierra va anunciar també al
ple de dimarts que aquest mes

de gener començarà un gran
projecte de recuperació de la
memòria oral. “S’han seleccionat
una quarantena de persones
més grans de 70 anys, que se les
enregistrarà en vídeo perquè
expliquin com era la Tiana del
segle passat. El material resul-
tant es dipositarà a la biblioteca
i se’n farà un documental”, va
anunciar el batlle tianenc.

Imatge del ple en el qual es va anunciar la iniciativa. Foto: Ajuntament

Tiana i Montgat homenatjaran
els represaliats del franquisme

L’enderroc de la fàbrica permet la reurbanització del barri. Foto: Montgat.net

Tiana Negra 2023 | Presentació del festival
Tot a punt per a l’onzena edició del festival de novel·la negra catalana, el Tiana
Negra. Aquest dijous s’ha presentat el detall dels actes de la cita, que enguany
amplia la seva durada: hi ha actes preparats des de dissabte 14 fins al dia 22.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur visita el Real Zaragoza Deportivo Aragón
El conjunt d'Oriol Alsina visitarà el pròxim diumenge 15 de gener el Real Zaragoza Deportivo 
Aragón, en partit corresponent a la 17a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF Badalona 
Futur hi arribarà després de la seva victòria per 2-0 contra la UE Olot del passat 8 de gener.

Els dorsals de les jugadores solen
amagar històries molt curioses.
N'hi ha que sempre han pogut
portar el mateix número, qui els
canvia perquè el seu favorit ja
està ocupat o qui el tria perquè
sent que l'ha de triar. Fa dues
temporades que Ariadna Tala-
verón (Barcelona, 2004), que
havia utilitzat abans el 10 i el 30,
juga amb el 18, que també té di-
buixat a les sabatilles.

El 18 és molt especial per a la
pivot del Bàsquet Femení Sant
Adrià perquè un 18 de gener,
amb un any de diferència (2017
i 2018), va perdre les seves dues
àvies. "Sempre penso que no és
casualitat que la Rosa i la Toni
s'acomiadessin en una mateixa
data. A més, un altre 18 de gener
va néixer el meu tiet, el Jose, a qui
m'estimo molt també", explica,
emocionada, Talaverón.

A la Toni, l'àvia materna,
només la va poder gaudir de
debò quan era molt petita i no
se'n recorda. "Quan m'ensenyen
fotos i vídeos d'ella, m'adono
de com era realment. La imatge
que tinc d'ella és al llit. L'Alz-
heimer se la va endur tan de
pressa...", confessa l'adrianenca.
Amb la Rosa, l'àvia paterna, sí
que va compartir més moments:
"Em va ensenyar a estimar".

Aquest curs, i per primer cop,
porta el primer cognom matern.
"A ma mare, la Begoña García, li
va fer molta il·lusió i a mi, enca-
ra més", celebra Talaverón, en-
cantada amb les tertúlies de bàs-

quet a casa. La mare va jugar a
l'Escola Betsaida, i el pare, Rafa
Talaverón, va competir a la Lli-
ga ACB amb quatre equips (CB
Granollers, Taugrés, Gijón Ba-
loncesto i CB Granada).

"Mon pare sempre em dona
la seva opinió després dels par-
tits i necessito les seves obser-
vacions, excepte quan es posa
una mica pesat...", confessa, en-
tre riures, l'adrianenca, que no té
ídols, però sí un gran referent, el
seu germà Marc Talaverón, ju-
gador de la Unió Esportiva Sant
Cugat, de Copa Catalunya:
"M'encantaria viure el bàsquet
amb la seva intensitat. L'admi-
ro per la seva actitud, perquè
sempre vol millorar i superar-se,
i per tenir les coses tan clares".
Ella és més indecisa.

LA MOTIVACIÓ
Veient-la jugar o animar a la
banqueta, ningú es plantejaria
que de petita anava poc motiva-
da als entrenaments a l'escoleta
del Bàsquet Femení Sant Adrià.
"Un dia en tenia ganes i el segü-
ent, no, i com que això no podia
ser, els pares em van desapun-
tar", confessa Talaverón.

A 4t de Primària va acceptar
la invitació del seu tiet Jose per ju-
gar un torneig de bàsquet al Mà-
gic Badalona i va acabant fitxant
pel BBC, actual Club Joventut Ba-
dalona. A 6è, el seu últim curs a
l'Escola Pompeu Fabra, es va
apuntar a futbol a la Penya Bar-
celonista Sant Adrià de Besòs.
"L'equip, però, no es va acabar
fent perquè no érem prou juga-
dores i aquell curs vaig deixar el
bàsquet i vaig compaginar cor,
patinatge i teatre", exposa. Del cor

li queden els seus moments de ka-
raoke a la dutxa i al vestuari, i del
patinatge, moltes bromes: "Em
deixava els patins a casa per no
patinar". I del teatre?

El seu únic paper va ser el de
Danny Zuko [John Travolta] a
Grease. "La meva actuació no va
ser gaire bona, però vaig riure
molt", reconeix, divertida. "L'es-
cenari em va ajudar a no tenir por
a parlar en públic. A vegades em
poso una mica nerviosa amb les
exposicions a classe i intento
tranquil·litzar-me, perquè a mi
m'encanta parlar, eh!", afegeix.

Se li van fer llargs aquells
mesos sense botar la pilota i va
acabar tornant a la Penya, on se
sentia com a casa amb les seves
amigues. Per això li va costar
tant marxar i encetar la segona

etapa al Bàsquet Femení Sant
Adrià com a cadet de primer
any: "Em sentia pocatraça, plo-
rava a la mínima i em vaig plan-
tejar deixar-ho. 'Ari, fa només
dues setmanes que has arribat i
és normal que no et surtin les co-
ses perquè no estàs acostumada
a aquest ritme. Dona't un mes i,
a poc a poc, aniràs assimilant els
conceptes', em va demanar el
pare. I així va ser, i les compa-
nyes em van ajudar molt".

"No sè què faria sense humor.
És un dels punts de connexió
més màgics amb algú. M'encan-
ta riure'm de bajanades, la veri-
tat", comenta Talaverón, que
s'emociona recordant l'or al cam-
pionat d'Espanya cadet de Hu-
elva 2020 amb Catalunya i Llu-
ís Biosca de director d'orquestra,

"un entrenador molt especial
que és impossible que no et mar-
qui", i la Copa Colegial, que va ai-
xecar el 2019 amb el Col·legi
Sant Gabriel Sant Adrià.

Fins ara, en la seva segona
etapa al Bàsquet Femení Sant
Adrià sempre havia tingut a En-
ric Cervera com a entrenador.
"És el tècnic que m'ho ha ense-
nyat tot, m'ha ajudat a millorar
i jugar com soc fora de la pista.
Sempre deia que soc alegre com
un picarol i que això és un valor
imprescindible en un equip. Tot
el cos tècnic, com el seu ajudant,
Isaac Champer, m'han fet créi-
xer molt", agraeix la pivot, molt
contenta amb Jordi Périz, un
"gran entrenador que sempre té
una actitud positiva".

L'equip, molt jove, necessi-
ta que els encerts i els errors no
l'afectin tant. "Ens falta creu-
re'ns-ho més. Ens estimem i es-
tem molt unides, i ni durant la
ratxa de set derrotes consecu-
tives vam deixar de ser una pi-
nya. La victòria contra el CD
Basket Zaragoza 2002 ha pre-
miat el nostre esforç. Cal que
continuem deixant-nos l'àni-
ma", adverteix.

És pura empatia: s'apropa
tant a la companya capcota
com a la més sencera, i a les
dues els regala part de la seva
energia i ànims. "En els pitjors
moments és quan cal estar,
quan un partit no surt bé o
algú pateix, el mínim que puc
fer és animar aquella persona.
Amb un gest, pots alegrar-li
l'entrenament, el dia... Soc molt
afectuosa i m'encanta abraçar",
es retrata Talaverón. Quan aca-
bem la conversa, m'abraça.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

L’empatiad’AriadnaTalaverón 
» La pivot del Bàsquet Femení Sant Adrià té el 18 al dorsal perquè cada 18 de gener és especial per a ella
» “Les àvies Rosa i Toni es van acomiadar en l’aniversari del tiet Jose i amb un any de diferència”, diu

Ariadna Talaverón, pivot del Bàsquet Femení Sant Adrià. Foto: Toni Delgado
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L’Andreu, un home de 76 anys, culte,
sorneguer i tossut, està perdent la me-
mòria, però es resisteix a acceptar
cap mena d’ajuda i rebutja tots els cui-
dadors que la seva filla, l’Anna, intenta con-
tractar. L’Andreu comença a dubtar dels
seus éssers estimats, de la seva ment i, fins
i tot, de la seva pròpia vivència de la realitat.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

El pare
Florian Zeller

“Expressar i donar veu a inquietuds so-
bre el món que ens envolta”. Aquest és
l’objectiu de la gironina Agnès C.H. amb
les cançons que formen el seu disc de de-
but, Inferències (autoeditat), tal com ha
explicat ella mateixa en una entrevista
a l’ACN. Es tracta d’un àlbum format per
nou temes que oscil·len entre el soul i el
blues i barregen català, castellà i anglès.

Música

El 2018, nou dones van presentar una de-
núncia contra dos dels seus professors
de l’Aula de Teatre de Lleida per abusos
sexuals comesos entre el 2001 i el 2008,
quan eren unes adolescents. La denún-
cia, però, va arribar quan el cas ja havia
prescrit i, per tant, es va arxivar. Tot i això,
els seus testimonis obrien una porta en
la qual potser no estava tot perdut.

Pelis i sèries

El sostre groc
Isabel Coixet

Inferències
Agnès C.H.

Petites obres de Sorolla
El Palau Martorell de Barcelona, situat al carrer Ample, ha
obert com a centre d’exposicions amb la mostra Sorolla.

Caçant impressions. Aprofitant que aquest 2023 és el Cen-
tenari Sorolla, l’espai barceloní exposa prop de 200 obres
de petit format de l’artista valencià que formen part de la
col·lecció del Museu Sorolla. Es tracta de pintures sobre

cartons o taules petites que el mateix Sorolla anomenava
“apunts”, “taques” o “notes de color” i que li servien com a
assajos per a obres més grans o com a exercicis. Tot i això,
la seva bellesa és innegable i la mostra val molt la pena.

Risto Mejide (Barcelona, 1974) no travessa el
seu millor moment personal... ni mediàtic. El

polèmic publicista ha estat en boca de tothom
els últims mesos, però no precisament per mo-
tius positius. Després que el mes de setembre
es fes públic el seu divorci de Laura Escanes

(Barcelona, 1996) i que tothom es posicionés a
favor d’ella, Mejide ha tingut un final d’any

complicat. Les seves paraules durant les campa-
nades de Cap d’Any de Telecinco (que van tenir
molt mala audiència, per cert) es van interpre-
tar com un atac a Cristina Pedroche i a Ana Ob-
regón per, segons ell va insinuar, guanyar au-
diència amb temes com un embaràs o la mort
d’un fill. Evidentment, li va caure una pluja de

crítiques. A més, fa poc s’ha sabut que publicarà
una novel·la sobre la vida de Johann Sebastian

Bach i se l’ha acusat d’intrusisme laboral.

R I S T O  M E J I D EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un personatge televisiu polèmic
És publicista però se’l coneix per les seves aparicions a la TV

Famosos

Comentaris ofensius
I publicar un llibre que titllen d’intrusisme laboral

Cada cop menys adeptes
La pluja de crítiques no s’ha aturat des de Cap d’Any

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una corresponsal torna a Barcelona des-
prés de vint anys a l’estranger. Vol agafar
distància d’una regió que l’apassiona i la
desgasta, d’una professió que voldria
exercir d’una altra manera i d’una amis-
tat amb una dona més jove que la porta
a qüestionar-se els fonaments de la seva
intimitat. Al poble on va créixer retroba fa-
mília, amics i l’home a qui havia estimat. 

Llibres

La possibilitat de dir-ne casa
Marta Orriols

|One Piece Odyssey
Aquest videojoc que commemora la cèlebre sèrie d’anime One Piece
s’estrena amb motiu del seu 25è aniversari. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

‘MINDFULNESS’

Els aliments rics en vitamines, antioxidants, àcids grassos 
i magnesi ens fan sentir millor i una mica més feliços

EXERCICI

DIETA

HUMOR

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

i Salut mental

Segur que heu sentit a parlar del blue monday, el dia més
trist de l’any en la cultura anglosaxona. Històricament, s’as-
socia al tercer dilluns de gener i se’l considera tan trist per-

què és dilluns, perquè coincideix amb el punt més fred de l’hi-
vern i perquè les festes nadalenques queden lluny, tan lluny
que ja som conscients que els desitjos de la nit de Cap d’Any no
es compliran tan ràpidament com voldríem. En definitiva, Nadal
fa baixada i gener fa pujada, també en l’àmbit emocional.
En realitat, el blue monday només és una anècdota, però

posa en relleu que ens trobem, probablement, en l’època de l’a-
ny més propícia per a les depressions i més perillosa per als
afectats per aquesta malaltia. I això passa per les mateixes raons
que justifiquen el dia més trist de l’any. 
L’experiència demostra que la combinació de diferents fac-

tors pot causar una depressió i és per això que hem de ser espe-
cialment curosos durant aquests dies. Són especialment vulne-
rables les persones grans, les dones, els malalts, les persones
que prenen medicació per a l’estrès o l’ansietat i, en general, les
persones angoixades per problemes laborals. 

Que no us amarguin els dilluns

Quan els problemes no tenen solució, el mindfulness 
ens ensenya a acceptar-ho i a ser més assertius

Les claus

Caminar regularment i fer esport no només genera 
endorfines, sinó que ens obliga a interactuar amb la gent   

Si esteu capcots, busqueu la companyia 
de les persones que us estimen i que, a més, us fan riure
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