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14 anys

SANT ADRIÀ pàg 16

La ciutat és l’únic lloc del
Barcelonès Nord on el
lloguer ha baixat de preu

BADALONA pàg 12

Ingressa a presó el principal
piròman dels contenidors

MONTGAT pàg 18

El CAP rebrà el nom del
doctor Enric Jardí i Vintró

Nova edició del festival Tiana Negra pàg 18

Torna la foscor

El Besòs rebrà 500 milions
per a la seva transformació

L’AMB i els alcaldes anuncien inversions milionàries i la Coordinadora Veïnal parla d’”optimisme moderat” pàg 3
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SANTA COLOMA pàg 14

Tensió pel desallotjament
d’un local municipal ocupat
situat a la plaça de la Vila

BÀSQUET pàg 20
Povedano: “A Sant Adrià hi
vaig passar uns anys bonics 
i, alhora, complicats”
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El passat mes de novembre, Ba-
dalona va acollir, 14 anys des-
prés, la reunió anual del Pacte
Industrial Metropolità. S’hi va
parlar de la col·laboració neces-
sària entre administracions, tei-
xit empresarial i sindicats. Una
aliança clau per impulsar la in-
dústria, l’ocupació i la cohesió so-
cial a la metròpoli. 

Un mes després, la Coordi-
nadora Veïnal del Baix Besòs i els
cinc ajuntaments del tram baix
del riu signaven un document
històric: el Compromís del Baix
Besòs. Es tractava d’un seguit de
propostes sobre infraestructures,
teixit econòmic, habitatge, i vul-
nerabilitats socials a la zona. 

En ambdós casos, es dema-
nava a les administracions pú-
bliques més inversions. Ahir di-
mecres, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), juntament
amb els ajuntaments de Mont-
cada i Reixac, Barcelona, Santa
Coloma, Sant Adrià i Badalona,
va presentar el pla Estratègia
Metropolitana al Besòs. 

Es tracta d’un document que
comença a posar negre sobre
blanc els acords que es van pren-
dre amb la signatura del Com-
promís del Besòs, i que defi-
neix una trentena d’actuacions
considerades cabdals per “trans-
formar, cohesionar i dinamitzar
econòmicament” el Baix Besòs.
En total, aquestes actuacions,
pensades per dur-se a terme en
un termini de deu anys, tindran
un cost d’uns 500 milions d’eu-
ros, segons ha informat l’AMB.

D’entre les intervencions més
rellevants, destaquen la reforma
de la C-31 al seu pas per Bada-
lona, la descontaminació de les
platges de Sant Adrià i Badalo-
na, la construcció del nou col·lec-
tor de Llevant i el desmuntatge
de l’actual, la rehabilitació dels

polígons a banda i banda del riu,
o l’impuls de noves promocions
d’habitatge amb protecció oficial.
En total, el pla presentat ahir
preveu construir 523 habitat-
ges a Badalona, 270 a Sant Adrià,
i 475 a Santa Coloma.

Totes aquestes són proble-
màtiques de molta importàn-
cia, i que preocupen molt als ciu-
tadans d’aquesta zona.

L'acte de presentació de l’Es-
tratègia Metropolitana al Besòs
va tenir lloc a la Casa de la Vila
de Montcada i Reixac, amb la
presència d'Antonio Balmón, vi-
cepresident executiu de l'AMB.
“Aquest és un pla fruit d’escoltar,
de reflexionar i d’acordar. Però
també de posar sobre la taula les
necessitats i les actuacions que
s’han de fer”, va descriure Bal-
món. També hi va assistir l’al-
calde de Badalona, Rubén Gui-
jarro, que va destacar la capaci-
tat transformadora del pla. Per
la seva banda, l’alcaldessa de
Sant Adrià, Filo Cañete, va as-
segurar que les intervencions
que conté el pla permetran “dei-
xar enrere les febleses i generar

riquesa”. Per últim, la batllessa
de Santa Coloma, Núria Parlon,
va destacar que les actuacions
suposen “respostes concretes
per a la superació dels dèficits
històrics que arrossega la ciutat”.

Per la seva banda, el presi-
dent de la Coordinadora Veïnal
del Baix Besòs, Pepe Sánchez, tot
i valorar positivament “qualsevol
avanç que es faci a la zona”, ad-
verteix que els veïns entomen  el
pla amb “escepticisme”. Des de
la coordinadora expliquen que
no han tingut temps per estudiar
a fons el pla presentat ahir di-
mecres, però que després d’una
primera lectura, “tot s’assembla
molt” al que es va acordar amb
la signatura del Compromís del
Besòs”, diu Sánchez. A banda,
anuncia que intentaran convocar
com més aviat millor els alcaldes,
per saber més sobre el pla.

Remodelar la C-31 permetria la connexió entre els diferents barris que es troben segregats per aquesta infraestructura. Foto: AMB

Una inversiómolt esperada
» L’Àrea Metropolitana de Barcelona i els alcaldes del Besòs anuncien 500 milions d’euros per a millores
» La reforma de la C-31, la descontaminació de platges i el nou col·lector, les actuacions més destacades

La Coordinadora Veïnal
del Baix Besòs acull les
noves inversions amb
“optimisme escèptic”

Gerardo Santos
EL BESÒS
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NLes millors
perles

La mare d’una víctima permet desarticular una xarxa d’abusossexuals fent-se passar per una menor. La intervenció de la
dona ha ajudat la Guàrdia Civil del País Valencià a detenir dos
homes, mentre que en busca un altre i n’investiga un quart.

El primer viatger repatriat d’Austràlia per l’entrada en
vigor de la nova llei de bioseguretat ha estat un jove

espanyol que volia entrar al país amb envasos de pernil,
xoriço i llom ibèric. Multa de 3.300 dòlars australians.

Una cadena de supermercats holandesa ha creat una “caixa
lenta” per als clients que volen xerrar una estona aprofitant

que van a fer la compra. És una mesura per pal·liar la soledat,
sobretot de la gent gran, i és un èxit: ja arriba a 200 botigues.

Tapas Sandilya, un home vidu de l’Índia, trobava molt a
faltar la seva dona i va decidir pagar 2.800 euros per

crear-ne una rèplica de silicona a mida real. En té cura, la
pentina i la deixa seure al seu lloc preferit del sofà. 

LA FOTOTwitter (@FCBarcelona_cat)

La lupa

L’any 2022 va acabar amb la celebració d’u-
na assemblea llargament reivindicada
pels moviments socials. El 17 de desem-
bre, a la seu del Badalona Centre Inter-

nacional de Negocis (BCIN), es va reunir el plena-
ri del Consell de Ciutat que, com contemplen les nor-
mes reguladores de la participació ciutadana del nos-
tre Ajuntament, és l’òrgan que exerceix funcions de
debat, consulta i planificació urbanística general.
També estableix els criteris generals dels pressuposts
municipals, el programa d’actuació anual i l’anàli-
si i seguiment de les polítiques públiques que afec-
ten la ciutat i aquelles altres que li siguin encoma-
nades per l’alcalde o el Ple.

Segon contempla l’article 31 de les citades normes,
el Consell de Ciutat serà format per representants de
les associacions inscrites en el registre d’entitats, així
com pels diferents agents socials: empresaris, co-
merciants, col·legis professionals, representants de de-
partaments d’altres administracions públiques, par-
tits polítics amb representació a l’Ajuntament o el Par-
lament de Catalunya i sindicats.

Feia molts anys que aquest òrgan de participació
tan important no es reunia, si bé l’obligació de l’alcalde
o alcaldessa, segons les normes, és convocar-lo al-
menys un cop l’any per avaluar l’exercici que acaba i
debatre les propostes de l’any que comença.

Les normes reguladores de la participació ciuta-
dana de l’Ajuntament de Badalona van ser aprovades
per unanimitat de tots els grups municipals l’any 2001,
després de dur a terme un procés de participació de
ciutadans i ciutadanes i entitats de la nostra ciutat.

Possiblement, aquest reglament s’hagi de revisar
i actualitzar, si bé continua sent un bon instrument
de participació, ja que hi ha participació quan hi ha
voluntat compartida entre la ciutadania i el govern lo-
cal de construir junts la ciutat.

De fet, participar vol dir treballar plegats per acon-
seguir fer realitat objectius compartits, ja que els go-
vernants han de reconèixer que ni ho saben tot ni són
capaços de fer-ho tot, com també la ciutadania ha d’ac-
ceptar que necessita la política i els polítics per resoldre
els problemes comuns.

Abans d’aquesta assemblea es van celebrar sis de-
bats sectorials que van abordar qüestions com el pro-
blema de l’habitatge i la lluita contra les desigualtats,
com aconseguir una Badalona més segura i amb una
administració més eficient i forta, una ciutat afavo-
rida de l’economia urbana i innovadora, molt més ben
connectada, més verda, més saludable i educadora i,
finalment, una Badalona més sostenible.

No entrarem a valorar l’assistència ni la participació
en aquests debats, els setciències diuen que val més
la qualitat que la quantitat, però sí que exposarem al-
gunes de les propostes consensuades.

En el debat sobre com fer Badalona més accessi-
ble, inclusiva i amb més igualtat d’oportunitats, es va
tractar un dels problemes més sagnants que tenim a
la nostra ciutat: les creixents desigualtats, la pobre-
sa extrema de molts badalonins i badalonines i la man-
ca d’habitatge públic. Per això, els assistents van acor-
dar que cal incrementar els pressuposts destinats al
suport social i elaborar un pla d’habitatge públic.

En el bloc que abordava la seguretat i una millor i
més eficient administració, es va considerar necessa-
ri fomentar l’educació com a base de la convivència i po-

sar en marxa i publicar els indicadors de qualitat i ava-
luació del funcionament de l’administració municipal.

En el tercer debat, sobre com fer que Badalona
s’afavoreixi de l’economia urbana i innovadora, es
va acordar que cal dissenyar un pla de millora, am-
pliació i modificació dels polígons industrials, així
com un pla de foment de l’activitat econòmica i in-
cubació de noves empreses.

En el quart debat, que parlava de fer Badalona més
connectada i verda, es va prioritzar la necessitat d’i-
dear un pla de creació d’eixos verds, promoure la uti-
lització dels espais verds per a activitats diverses d’es-
barjo, millorar el transport públic  i crear un pla de
millora de la tarifació social.

Pel que fa a construir una Badalona més saluda-
ble i educadora, tema que va centrar el cinquè debat,
es va parlar, sobretot, de la gent gran. També es va ar-
ribar a la conclusió que cal, d’una banda, revisar la uti-
lització dels espais comunitaris per afavorir l’ús in-
tergeneracional i, de l’altra, elaborar un pla d’espais
i equipaments d’ús comunitari.

Finalment, en el debat número sis, sobre com acon-
seguir una Badalona més sostenible, es va prendre la
decisió de promoure campanyes de sensibilització so-
bre bones pràctiques ciutadanes de respecte del
medi ambient i l’espai comú. També es va parlar de
la urgència de transformar l’autopista per minimit-
zar la contaminació que pateix la ciutat.

Uns altres apunts interessants van versar sobre el
futur de les ciutats, amb intervencions d’experts en di-
ferents matèries, i el debat sobre les grans infraes-
tructures de Badalona, una de les moltes assignatu-
res pendents que tenim.

Amb aquesta assemblea no s’acaba la feina, només
s’han establert les bases d’allò que Badalona neces-
sita. Ara cal continuar treballant tots plegats per fer
realitat una Badalona millor.

Hi ha participació quan hi ha 
voluntat compartida per part 
de la ciutadania i el govern local

per Pedro Jesús Fernández

Repensem Badalona
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L’empatia d’Ariadna Talaverón1

2
Engegat el procés participatiu pel futur 
de les Mallorquines de Montgat

El vent tomba la columna publicitària 
del Màgic de Badalona

El CAP de Montgat es dirà
Doctor Enric Jardí i Vintró

Cas Gordillo: denuncien una segona agressió
sexual a la zona de les Tres Xemeneies

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@Catinformació: Mobilitzacions a Barce-
lona de taxis i VTC pels efectes de la nova
regulació del sector. Es fan dues marxes
lentes de vehicles i una vaga “a la japonesa”.  

@KRLS: Que ningú en tingui cap dubte:
no tornaré ni emmanillat ni rendit davant
d’un jutge espanyol per tal que sigui in-
dulgent.

#ReformaDelCodiPenal

@324cat: El govern espanyol fa un requeri-
ment a Sanitat de Castella i Lleó perquè aturi
el protocol antiavortista de Vox. Farà servir
tots els mecanismes jurídics per aturar-lo.

#OfensivaAntiavortista #ProtestaAlMónDelTaxi

Safata d’entrada

“Sense utopia, la vida se-
ria un assaig per a la
mort”, canta l’impres-

cindible Joan Manuel Serrat.
Què seria de l’existència sense re-
ferents futurs, viure sense som-
nis per millorar?

Sabem que no hi ha una ma-
nera única de pensar; hi ha qui
afirma que els partidaris de la uto-
pia s’aparten de la democràcia,
que són l’esfondrament d’apostes
històriques perdudes. El rebuig és
creixent, els nous paradigmes
arriben de la mà dels amos del
món (l’alta tecnologia, els mitjans
de comunicació, la indústria de
fòssils...). La terra promesa no-
més té espai per a ideologies del
pragmatisme. Passa amb els efec-
tes perversos del pensament únic
i els seus signes d’identitat, or-
ganitzats al voltant de jocs de
suma zero, que rendibilitzen les
seves accions contagiant les emo-
cions de diversos grups amb mis-
satges sobre distopies apocalíp-
tiques, i cerquen, com sempre, es-
campar la por després d’anunciar
grans repressions.

Podem ser individualment
intel·ligents, però som col·lecti-
vament ingenus quan oblidem
que la construcció de mentides

Lladres de somnis
per Francesc Reina

té el seu aliat més gran en les
tradicions i les creences que
afavoreixen l’expressió d’uns
privilegiats quan usurpen la
paraula (una característica de
la nostra espècie és creure’ns
tots els invents que ens han dit
per entendre el món). Pretenen
que ignorem que el sapienspot
exercir, encara, la tasca de fer
més humana la humanitat,
una reflexió sobre la qual van
escriure Tomás Moro, Cam-
panela, Giordano Bruno, Ba-
con o Montale, en denunciar
els excessos del poder: l’avarí-
cia i l’obsessió per allò material.
Molts van ser condemnats per
descriure una societat justa.

El principi democràtic hau-
ria de ser contrari al mercat.
Pensar sense moure les idees
s’assembla a continuar volant
sense moure les ales. Però
compte: hi ha somnis dolents,
els bons són codis d’esperança
i de transformació que oferei-
xen viatges atemporals a la

gent atrapada per la burocràcia
i l’economia descontrolada,
que té cura dels destinats al fra-
càs. Sense somnis no hauria es-
tat possible la teoria de la rela-
tivitat (ho va dir el mateix Ein-
stein), ni Imagineo Yesterday.
Van ajustar el seu geni per
trobar idees que promoguessin
canvis. Somiadors de fraterni-
tat. Som l’espècie que més
mata, encara que també la que
escriu les millors poesies. Per
molt que es negui, la humani-
tat ha progressat amb movi-
ments excèntrics: el pensa-
ment de la no-violència, la cura
de la natura i de la senzillesa,
propostes morals encapçala-
des, moltes vegades, per les do-
nes… El marxisme es va en-
frontar a la burgesia, la Revo-
lució Francesa va expulsar la
crueltat aristocràtica, Darwin
va apartar l’humà del centre de
la creació. Els creadors, artis-
tes, investigadores, remouen
els somnis: la clau per fer coses.
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Els semàfors

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i els cinc
ajuntaments del tram baix 
del riu Besòs han anunciat
inversions per valor de 500
milions d’euros per millorar 
les infraestructures i lluitar

contra la desigualtat a la zona.
pàgina 3AMB

La Fundació Ateneu Sant Roc
porta al Casal Dalt de la Vila de
Sant Adrià l’exposició ‘Arpilleres
en acció: refugiats’. Des del
llenguatge de l'arpillera, 

la fundació ha volgut denunciar
les dificultats i el patiment de 
les persones refugiades.

pàgina 16Ateneu Sant Roc

Tiana es tenyeix de negre
aquest cap de setmana per
acollir els actes centrals de
l’onzena edició del festival de
novel·la negra catalana. 

Dissabte passat, la ruta del crim
va exhaurir les més de 100
places previstes en pocs dies.

pàgina 18Tiana Negra
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Encara no era gran i va anar a vi-
sitar una amiga que vivia en una
residència de Barcelona. Va ser
aleshores quan la Mercè ho va
veure clar: ella no acabaria allà.
“Em va fer molta pena tota aque-
lla gent sola”, explica. “Sentia
que estaven desatesos”, afegeix.

Ara té 85 anys i ja no es pot
valdre per si mateixa. Viu amb el
seu marit, que en té noranta i que
només s’aixeca del llit per anar al
lavabo i a menjar. La Mercè ne-
cessita que la dutxin, que la can-
viïn de roba, que li cuinin, que li
facin la compra, que li facin com-
panyia… Per sort, els seus fami-
liars han pogut contractar una
noia que hi va del matí fins a la tar-
da entre setmana. Els caps de set-
mana, els fills fan torns per estar
amb el seu pare i la seva mare.

El dia que va anar a visitar la
seva amiga, allò que més va im-
pactar la Mercè va ser l’olor. “La
sala feia pudor d’orina, i mentre
vaig estar amb ella ningú va venir
a canviar-li els bolquers”, recorda.
“Em vaig prometre que jo mai aca-
baria en una residència”, diu.

Com ella, hi ha moltes perso-
nes d’edat avançada que es resis-
teixen a deixar casa seva per in-
gressar en un centre de cures per
a gent gran. De vegades, el motiu
principal és la manca de recursos
econòmics. De fet, el preu mitjà
d’una residència a Barcelona ron-
da els 1.900 euros mensuals, i de
les gairebé 37.000 places de resi-
dència que hi ha a la regió metro-
politana, només 4.600 són públi-
ques. Dit d’una altra manera, no-
més quasi una de cada 10 places
és gestionada directament per
l’administració i té, per tant, pre-
us accessibles per a tothom.

Malgrat això, hi ha casos com

el de la Mercè en els quals les per-
sones no volen deixar la seva casa
per raons que van més enllà de les
econòmiques. “Encara que ja no
em pugui valdre per mi mateixa,
a casa hi estic bé, és la meva
casa”, diu la Mercè. “Encara més
quan amb la pandèmia es va veu-
re com es tracta la gent gran a les
residències”, afegeix.

A CASA O A LA RESIDÈNCIA?
En els darrers temps, tots els de-
bats sobre el benestar de les per-
sones grans s’han centrat a mi-
llorar les residències. Les xifres de
mortalitat en aquesta mena d’e-
quipaments van posar de manifest
les enormes mancances quan es
tracta de vetllar qui ja no pot val-
dre’s per si mateix.

Amb tot, no tothom conside-
ra que millorar les residències si-
gui la solució. Enmig de la pan-
dèmia, el director general del
Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya (CSC), José Augusto Gar-
cía Navarro, va escriure un con-

tundent article al diari El País en
el qual afirmava que “en el futur no
hi hauria d’haver residències”.
Era el juny de 2020 i García as-
senyalava que el debat sobre el
model d’atenció a la gent gran es-
tava dominat per la política i els
treballadors de les residències
amb càrrecs de direcció. Per
aquest motiu, ell apostava per
preguntar què volien les persones
d’edat avançada i qui les cuida. “La
gent gran ens dirà que no vol
anar a una llar sinó envellir a
casa”, considerava l’expert.

De fet, les mateixes residèn-
cies compten amb protocols d’a-
collida per a la gent gran que con-
templen un període d’adapta-
ció i de visites al centre abans
d’ingressar-hi. Aquest fet de-
mostra que entrar a una resi-
dència pot ser un procés trau-
màtic per als usuaris.

CAP A UN CANVI DE MODEL
La Diputació de Barcelona ha
anunciat que destinarà més de 39

milions d’euros el 2023 per “do-
nar suport a les persones grans
que volen continuar residint al do-
micili al llarg de la seva vellesa”.

L’organisme impulsarà tot un
seguit de serveis d’atenció domi-
ciliària i millorarà l’accessibilitat
d’algunes llars. A més, donarà
suport a les persones que cuiden
gent gran sense ser professionals.

Així, una de les principals línies
de suport serà la digitalització del
servei local de teleassistència i la
incorporació de tecnologies de
cures “al 60% de les llars”. “La Di-
putació de Barcelona impulsa
projectes pioners per avançar en
la tecnologia de cures, com el nou
sistema de monitoratge Tot en un
sensor“, afirmen des de l’organis-
me de la demarcació de Barcelo-
na. “Es tracta d’un paquet de sen-
sors de temperatura, d’humitat i
de presència, entre altres, en un sol
dispositiu, en el qual tota la in-
formació recollida permet detec-
tar canvis de comportament com
a possibles indicadors de situa-

cions de risc i possibilita la inter-
venció ràpida en cas de necessitat”,
afegeixen. Segons la Diputació, la
previsió és tenir 9.000 sensors en
3.000 llars el 2024.

Per altra banda, el programa
també farà possible les millores a
les cases de les persones grans,
amb obres en banys, cuines o ha-
bitacions per “garantir l’accessibi-
litat i la qualitat de vida als domi-
cilis”. “Des del 2019 s’han fet 1.500
arranjaments a llars de 3.000 per-
sones de 267 municipis i a finals de
2023 se n’hauran realitzat 3.000”,
asseguren des de l’ens públic. “La
inversió pel 2023 serà de dos mi-
lions d’euros”, afegeixen.

Finalment, la Diputació po-
tenciarà el programa Nexes d’a-
tenció a la soledat no desitjada.
“La finalitat del programa és de-
tectar persones grans que es tro-
ben en situació de soledat no
desitjada per tal de facilitar-los su-
port per revertir aquesta situació
i millorar el seu benestar”, con-
clouen des de l’organisme.

A casa o enuna residència?
» Un dels grans dilemes per a la gent gran arriba quan envelleixen i han de decidir on viure
» La millora de les residències és un debat actual, però no tothom creu que sigui la solució

A l’àrea metropolitana, només una de cada 10 places de residència és pública. Foto: Diputació de Barcelona

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD
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Campanya de la policia local
per l’ús dels patinets elèctrics
MOBILITAT4La Guàrdia Urba-
na ha engegat una campanya de
vigilància de l’ús dels vehicles de
mobilitat personal, com els pa-
tinets elèctrics. 

Fins al dia 22, la policia local
farà controls extraordinaris de
manera aleatòria i aplicarà san-
cions que poden anar des dels
100 i fins als 1.000 euros, depe-
nent de la infracció comesa. Les
més habituals són no respectar
els semàfors, conduir utilitzant
auriculars, dispositius de tele-
fonia mòbil o d’altres sistemes de

comunicació que fan que el con-
ductor estigui cometent una in-
fracció, que comporta el paga-
ment d’una multa de 200 euros. 

A banda, conduir de manera
temerària està multat amb 500
euros; i fer-ho si s’han consumit
drogues, amb 1.000. La irrupció
d’aquests vehicles, i el fet que es
puguin conduir sense cap for-
mació o permís, ha provocat les
queixes de molts veïns. L’any
passat, la Guàrdia Urbana va in-
terposar més de 500 denúncies
per ús inadequat dels patinets.

TRIBUNALS4El Sindicat de Co-
mandaments de les Policies Lo-
cals de Catalunya (Sicpol) va
presentar divendres passat una
querella contra l’actual regidor
de Recursos Humans de Bada-
lona, Manel Sorribas (ERC). 

Sipcol acusa Sorribas de no
investigar diverses infraccions
policials que podrien ser faltes
disciplinàries greus o molt
greus. El sindicat assegura que
des del 2020 la Guàrdia Urba-
na ha obert disset procedi-
ments d’investigació interna,
dels quals Recursos Humans
només n’ha investigat dos. El
sindicat assenyala que Sorribas
podria haver comès delictes
d’infidelitat en la custòdia de
documents i omissió del deure
de perseguir delictes. 

Les infraccions disciplinàries
es remunten a abans de l’en-
trada de Sorribas al consistori.
Hi ha expedients reclamats des
del 2020, quan governava el PP.
Si s’admet a tràmit la denúncia,
el jutge podria investigar tam-
bé el predecessor de Sorribes, el

popular Juan Fernández. Sicpol
també denuncia que el regidor
de Recursos Humans no va ac-
tivar “cap gestió” per investigar
la baixa massiva d’agents del
passat novembre, i avisa que es
podria estar davant d’un delic-
te de frau a la Seguretat Social. 

El grup municipal d’ERC
assegura que encara no han re-
but la querella i que, per tant, no
poden fer comentaris. Tot i

això, el tinent d’alcalde Àlex
Montornès va declarar dilluns
a la ràdio pública que Sorribas
“és una persona honesta”. 

GUANYEM VOL AFERS INTERNS
Des de Guanyem, la candidata
Dolors Sabater, que va ostentar
la regidoria de seguretat quan va
ser alcaldessa, va proposar di-
marts la creació d’una Unitat
d’Afers Interns.

Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona. Foto: Albert Segura Lorrio/ACN

Comandaments de la Urbana
es querellen contra Sorribas

La Guàrdia Urbana atura una usuària de patinet elèctric. Foto: J.Pujolar/ACN

Temporal de vent | La columna del Màgic, a terra
El fort episodi de vent que pateix bona part del país aquests dies va tombar 

dimarts a la nit l’estructura publicitària de 20 metres al Centre Comercial Màgic 
de Badalona.El succés no va causar ferits, ja que la zona es trobava acordonada.
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‘Badalona som Bons’ injecta
500.000 euros al comerç local
COMERÇ4La iniciativa comer-
cial A Badalona som bons! ha
injectat al comerç local més de
520.000 euros. Durant el mes en
què ha estat en funcionament,
s’han distribuït més de 35.000
bons de consum, els quals per-
metien fer compres per valor de
deu euros pagant-ne només sis. 

Això ha suposat un estalvi di-
recte de més de 140.000 euros
per a la ciutadania, que podia ad-

quirir un màxim de 10 bons per
persona. Per cada euro que l’A-
juntament hi ha destinat, els
comerços locals n’han ingressat
3,47. A la presentació dels re-
sultats de la campanya, el tercer
tinent d’alcaldia, David Tor-
rents, es va mostrar molt satis-
fet i va assegurar que des del
consistori ja estan treballant per
impulsar una nova campanya
durant la primavera.

L’Ajuntament contractarà
dotze persones trans en atur
OCUPACIÓ4Per primera vega-
da, l’Ajuntament impulsa un
programa d’ocupació per con-
tractar dotze persones trans que
estan a l’atur. El primer tinent
d'alcaldia, Àlex Montornès, ha
declarat que la iniciativa “de-
mostra el compromís amb la
igualtat d’oportunitats per a tot-
hom del govern municipal”.

La contractació d’aquestes
persones es farà a través del
servei d’Impuls Municipal de
Promoció de l’Ocupació (IMPO).
Els contractes seran per un any
(entre el març d’enguany i el fe-
brer de 2024), i a temps complet.
A banda, les persones seleccio-
nades rebran una formació de

caràcter transversal i acompa-
nyament durant tot l’any.

Les inscripcions es podran
fer del 23 al 27 de gener de
2023, de 9 a 14 hores, al centre
del servei IMPO situat a la ma-
sia Can Boscà, i s’haurà de pre-
sentar la targeta d’atur com a de-
mandant d’ocupació.

MÉS PROGRAMES D’OCUPACIÓ
A la vegada, el consistori també
ha presentat un programa per
contractar 19 dones que han
patit violència masclista i que po-
den patir atur de llarga durada. 

Els contractes també seran
de dotze mesos, i les interessa-
des han d’estar inscrites al SOC.

SEGURETAT4La notícia la do-
nava dissabte passat el mateix al-
calde Rubén Guijarro a través del
seu compte personal a Twitter.
Després de 42 detencions, el
principal piròman que actua a
Badalona ha ingressat a presó. 

Fonts municipals informen
que l’individu tenia una causa
pendent des de fa tres anys,  que
s’ha executat ara, també per
motius relacionats amb la crema
de mobiliari urbà.

La situació de les darreres
setmanes, amb veïns atesos per
inhalació de fums, va obligar
l'alcalde a fer una crida a la ciu-
tadania a través dels micròfons
de Ràdio Ciutat, per tal d'aturar
el piròman. El consistori infor-
ma que una patrulla de la Guàr-
dia Urbana feia una setmana
que vigilava el domicili del pi-
ròman (temps durant el qual
no es va produir cap crema de
contenidors). Va ser el cos de
Mossos d’Esquadra, actuant com
a policia judicial, l’encarregat
de detenir-lo divendres passat.

Ara, després de tres anys de
denúncies, d’haver cremat al-
menys 45 contenidors, i d’haver
causat nombrosos danys al mo-
biliari urbà i a diversos vehicles,
els veïns dels barris del sud de la
ciutat, que és on el piròman

acostumava a actuar, poden dor-
mir més tranquils. 

Com que l’individu encara té
diverses causes pendents, s’es-
tima que no pugui sortir en lli-
bertat abans d’un any i mig.
Tanmateix, la sospita que no es
tracta de l'única persona que
crema contenidors a la ciutat en-
cara és viva. Diversos veïns del
barri de Lloreda asseguren a
través de les xarxes socials que
durant la matinada de dissabte,
amb el principal piròman privat
ja de llibertat, van veure diversos
contenidors cremant. 

L’Ajuntament es planteja ara
presentar-se com a acusació po-
pular a les causes que el piròman
té obertes. A banda, també de-
manaran que l’home se sotme-
ti a les proves necessàries per de-
terminar si pateix algun tipus de
malaltia mental. 

La detenció i entrada a pre-
só del piròman s’havia convertit
en el gran objectiu de la policia
local. L’home, després de calar
foc als contenidors, es dirigia a
casa seva i des del seu balcó ob-
servava com actuaven els bom-
bers, fumant tranquil·lament.

Imatge dels contenidors cremant, al barri de Sant Roc. Foto cedida

Ingressa a presó el principal
piròman dels contenidors
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Un operatiu de la unitat de suport
i intervenció ràpida de la Policia
Local de Santa Coloma (USIR),
amb el suport del cos de Mossos
d’Esquadra, va procedir, dijous
passat al matí, a desallotjar i tapiar
l’accés al centre social okupat au-
togestionat LaKasa Estudi Nou, al
número 14 de la plaça de la Vila.
El local era gestionat per un grup
de joves des de l’any 2018.

La intervenció es va fer per la
via ràpida, ja que la policia asse-
gura que no tenia constància que
hi hagués ningú vivint. Tanmateix,
el col·lectiu okupa ha explicat a Lí-
nia Nordque un home amb mo-
bilitat reduïda hi passava les nits.
L’home, que es diu Manuel, està
en vaga de fam des de divendres
passat, apostat a les portes de
l’Ajuntament exigint un habitat-
ge digne. Una membre del col·lec-

tiu diu que la policia li va dir a l’ad-
vocat dels okupes que el consistori
ha comprat el local tapiat: “Han re-
bentat la part de baix, que portem
cuidant des de fa cinc anys”, diu la
integrant de l’espai. 

RETRETS MUTUS
Els joves okupants es van mani-
festar la tarda de dijous pel barri
antic: “L’objectiu és resistir aquí tot
el que puguem, la mobilització ser-
veix per visibilitzar que les actua-
cions de l’Ajuntament són una
porcada”, van declarar. Les reac-
cions a la manifestació, en la qual
es van malmetre caixers auto-
màtics i es van proferir crits con-
tra el govern municipal, van ser ve-
hements per part de l’alcaldessa,
Núria Parlon, i del primer tinent
d’alcalde, Esteve Serrano. En pu-
blicacions a Instagram, la bat-
llessa va titllar els manifestants de
“feixistes”, i Serrano va comparar
la manifestació amb una marxa
del Ku Klux Klan. 

El local desallotjat consta de

dues parts. La que ha quedat ta-
piada, que dona a la plaça de la
Vila, i la part superior, l’antic Es-
tudi 9, que té accés al carrer Padró.
“Allà hi viuen cinc famílies, així
que, teòricament, per desallot-
jar, la policia necessitaria una or-
dre judicial”, afirma la mateixa
membre del grup de joves oku-
pants. La Policia Local també va
tapiar la connexió entre ambdu-

es parts de la finca i va avisar les
cinc famílies que viuen a la part
alta del local que dimarts serien
desnonades, expliquen els okupes.
Familiars d’alumnes de l’escola
Fray Luís de León, a la qual està
matriculat un dels menors que viu
a l’edifici, es van manifestar dilluns
a la tarda per impedir el desallot-
jament de l’endemà. Fonts muni-
cipals asseguren que no s’ha pro-

duït cap desnonament, i que s’es-
tà oferint lloguers socials a les fa-
mílies que hi viuen: “Un cop re-
allotjades les famílies, es tapiarà.
Un cop buit, s’enderrocarà”. La fin-
ca està afectada pel PERI Santa
Coloma Vella II, la reparcel·lació
del qual va quedar anul·lada pels
tribunals fa dos mesos. Així, fins
que no es resolgui la suspensió del
PERI, el bloc no pot anar a terra.

Operaris tapien l’entrada al local. A la dreta, en Manuel, fent vaga de fam. Fotos: Twitter (@sosciutatvella) i cedida 

Gerardo Santos
SANTA COLOMA

Un conflicte social i urbanístic
» Polèmica i tensió pel desallotjament del local de La Kasa - Estudi Nou de la plaça de la Vila

» El consistori espera reallotjar les famílies que viuen en una altra part de l’edifici abans de dilluns

Ocupació | ’Espai d’oportunitats’
L’Ajuntament posarà en marxa aquest gener Espai d’oportunitats, un projecte de

millora de l’ocupabilitat i de foment del treball comunitari adreçat a adults i joves amb
abandonament prematur del sistema educatiu dels barris de la Serra d’en Mena.



15 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 19 de gener del 2023



línianord.cat 19 de gener del 2023

Sant Adrià

| 16

HABITATGE4El web de venda i
lloguer d’habitatges Idealista
elabora anualment un informe
en el qual fa balanç dels preus del
mercat. Pels volts de finals d’a-
ny va publicar el del 2022, on es
pot veure que els preus del llo-
guer a Sant Adrià, entre el de-
sembre del 2021 i el desembre de
2022, van caure un 8%. 

La dada contrasta amb la
mitjana de la ciutat de Barcelo-
na, en què el preu del lloguer va
créixer un 26%. Però encara re-
sulta més sorprenent si tenim en
compte els augments del preu
del lloguer a les veïnes Badalo-
na (d’un 7,5%), o Santa Coloma
(19%). Ara bé, en números ab-
soluts, el preu del metre quadrat
de lloguer és molt semblant a tot
el Barcelonès Nord. A Sant
Adrià, llogar un metre quadrat
d’habitatge el passat desembre
sortia a 12,7 euros. Mentre que
a Badalona es quedava en els
12,5; i a Santa Coloma, en 12,2.
La davallada del 8% ha anivellat,
doncs, el preu del lloguer a Sant
Adrià al dels seus municipis ve-

ïns, ja que el mes de març de
2022 es va arribar a enfilar fins
als 15 euros per metre quadrat.
L’estudi d’Idealista demostra
com la variabilitat del preu del
lloguer va ser molt més acusada
a Sant Adrià que a les ciutats li-
mítrofes durant 2022. 

Ara bé, s’ha de tenir en
compte la metodologia feta ser-

vir per l’empresa. L’informe és
una estimació mensual de la
mitjana del preu residencial de
l’oferta de lloguer allotjada a la
seva pàgina web. És a dir, que es
tracta d’una radiografia anual de
l’oferta disponible, “tot i que
existeix una forta correlació amb
altres indicadors de mercat”,
explica la mateixa empresa.

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

El preu del lloguer a Sant Adrià
va caure l’any passat un 8%

Sostenibilitat | Plaques fotovoltaiques
En el marc del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, l’Ajuntament ha començat

a instal·lar plaques fotovoltaiques a diversos equipaments: l’escola Pompeu Fabra, 
els edificis Fiveller i Besòs, el mercat municipal i els centres Cultural Besòs i Polidor.

El Barcelona Beach Festival
cancel·la l’edició d’enguany

ESPECTACLES4El Barcelona
Beach Festival no se celebrarà
aquest estiu perquè, segons la
promotora organitzadora Live
Nation, l'Ajuntament no atorga
la llicència a l'esdeveniment. 

El certamen ja es va dur a ter-
me l'any passat 'in extremis',
després que el consistori al·le-
gués que faltava documentació
per atorgar el permís i s'arribés
a un acord hores abans d'obrir

les portes. Ara, però, els res-
ponsables del festival afirmen
que el consistori els ha denegat
la llicència d'activitat i que no
han pogut trobar una altra ubi-
cació amb les condicions "idò-
nies" per celebrar-lo. Live Nation
assegura que en els set anys que
s'ha celebrat no ha "generat cap
problema ni altercat a la comu-
nitat”. Ara, treballen per trobar
un nou espai per a l'any 2024.

Les arpilleres, un llenguatge
per denunciar injustícies

SOLIDARITAT4Les arpilleres
són creacions d’artesania amb
teixits i teles cosits sobre una
base d’estopa. Es van popularit-
zar als anys 70, a Xile, arran de
la repressió de la dictadura mi-
litar d’Augusto Pinochet. Les
arpilleristes utilitzaven les seves
creacions per denunciar els as-
sassinats i desaparicions de la
dictadura. L’any 2008, una ex-
posició d’arpilleres a l’Espai
Francesca Bonnemaison de Bar-

celona va apropar aquesta tèc-
nica reivindicativa a la Fundació
Ateneu Sant Roc. Ara, el Casal
Dalt de la Vila acull durant tot el
mes de gener l'exposició ‘Arpi-
lleres en acció: Refugiats’. Des
del llenguatge de l'arpillera, la
fundació ha volgut denunciar i
plasmar les dificultats i el pati-
ment de les persones refugiades.
A banda, avui dijous, l’exposició
es complementa amb la visita
guiada de les creadores. 
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Marta Martorell, directora
general de Funció Pública

TIANA4El Govern va nomenar
aquest dimarts l’exalcaldessa de
Tiana Marta Martorell com a
nova directora general de Fun-
ció Pública de la Generalitat.
Després del seu pas pel consis-
tori tianenc entre 2019 i 2022,
Martorell va ser, fins a l’any
passat, directora d'Innovació
Social Digital de l'àrea de Digi-
tal Society Technologies i con-
sulta sènior a la fundació I2Cat. 

La flamant directora de Fun-
ció Pública és llicenciada en
ciències polítiques i de l'admi-
nistració, especialitzada en re-
lacions internacionals, té un
màster en administració públi-
ca i un postgrau de comunicació
i estratègia política. L’any 2003,
va crear la consultora Civis Go-
vern Obert pel desenvolupa-
ment de la democràcia partici-
pativa i la governança.

El CAP rebrà el nom del
doctor Enric Jardí i Vintró

MONTGAT4Després d'un llarg
període de tramitacions i ges-
tions amb el Departament de Sa-
lut de la Generalitat, el pròxim
dimarts 24 de gener, a les 18 ho-
res, es farà realitat el desig de
molts montgatins i el centre d’a-
tenció primària del municipi
passarà a dir-se CAP Doctor
Enric Jardí i Vintró. 

Aquest doctor va ser metge
de família del CAP de Montgat
durant molts anys, i la seva pèr-

dua l’any 2019 va causar un
gran impacte emocional a la po-
blació. Jardí i Vintró era una per-
sona molt estimada pels veïns i
la comunitat sanitària. 

Des del moment de la seva
mort, molts veïns van demanar
un acte de reconeixement, de
manera que, amb el suport de
l’Ajuntament i la família del
doctor, es va formalitzar la sol·li-
citud del canvi de nom al Servei
Català de la Salut.

CULTURA4Tiana es tenyeix de
negre aquest cap de setmana
per acollir l’onzena edició del fes-
tival Tiana Negra. Enguany, des-
taca el protagonisme del còmic
policíac, la fusió de gèneres i l’a-
tracció de nous lectors joves. 

El festival, però, ja va ar-
rencar dissabte passat amb la
ruta del crim, activitat que va
exhaurir les més de 100 places
previstes en pocs dies. La ruta
va ser un recorregut teatralitzat
de dues hores que va passar pels
indrets dels principals crims
que han colpit Tiana des del se-
gle XVI. “Tiana sembla molt
tranquil i paradisíac, però Déu
n’hi do la quantitat de crims que
hi ha hagut al llarg dels anys”,
va remarcar la directora del
festival, Anna Maria Vilallonga,
durant la presentació del Tiana
Negra 2023.

La Sala Albéniz tornarà a
acollir els actes centrals de la cita
literària, una de les pioneres a
Catalunya. Dissabte serà el dia de
les taules rodones, que apro-
fundiran sobre la fusió de la no-

vel·la negra amb altres gèneres,
el còmic detectivesc o la seduc-
ció dels lectors joves. Villalonga
remarca que “feia anys que el fes-
tival anava al darrere d’una tau-
la sobre còmic detectivesc negre
i català”. Pel que fa a la presen-
tació de títols, s’exposaran les no-
vel·les recentment publicades
Mentre la neu sigui blanca, de

Jordi Boixadós; Malabèstia, de
Raquel Gàmez-Serrano; La
musa de la plaça Reial, de Ra-
fel Vallbona; i Quinqui Connec-
tion, de Sebastià Bennasar. A
banda, hi haurà una sessió lite-
rària dedicada a François Tho-
mazeau, escriptor francès del
qual s’han traduït recentment
dues obres al català.

La ruta del crim de dissabte va tenir bona acollida. Foto: Ajuntament

Tot a punt per a l’onzena edició
del festival literari Tiana Negra

Digitalització | Pimes de Montgat i Tiana
Les persones emprenedores, autònomes o que tinguin una petita o mitjana empresa de

Montgat i Tiana i vulguin modernitzar el funcionament del seu negoci poden registrar-se
gratis al programa Accelera PIMES. Rebran assessorament i recursos per digitalitzar-se.
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Esports Futbol sala | El CF Badalona Futur visita l’UD Alzira
El conjunt d’Oriol Alsina visitarà el pròxim diumenge 22 de gener l’UD Alzira, en partit

corresponent a la 18a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF Badalona Futur hi arribarà
després de la seva derrota per 4-1 contra el Real Zaragoza Deportivo Aragón del passat dia 15.

"A vegades puc semblar borda i
seca, i potser és un mecanisme de
defensa. En realitat, soc molt
maca, eh", explica, divertida, An-
drea Povedano (Badalona, 1995),
alera pivot del CB Granollers. Fa
uns mesos que fa teràpia perquè
vol canviar alguns aspectes de la
seva personalitat: "He descobert
coses que no sabia que em pas-
saven o per què actuava d'una
manera o d'una altra".

Es nota, i ho diu, que està
contenta i que se sent millor. A
través del treball interior aspi-
ra a canalitzar la seva gran te-
nacitat i energia per tenir "més
pausa i saber gaudir més del
procés i els moments". Vol en-
tendre's i comunicar millor per
fluir molt més.

Povedano, que viu el seu 10è
curs al CB Granollers, parla
amb admiració del caràcter i li-
deratge de Martí Roget, l'entre-
nador, a qui agraeix que "inten-
ti escoltar-nos, entendre'ns i
ajudar-nos a totes en l'àmbit
esportiu i personal". "Sap què
vol i guiar-nos des de l'exigència.
Si t'equivoques, aniràs a la ban-
queta, siguis qui siguis", com-
pleta el retrat.

SER “UNA REFERENT”
A l'entrevistada li sembla "pre-
ciós" que els més petits i petites
del club la vegin com "una refe-
rent". "Em fan viatjar a la meva
etapa al Bàsquet Femení Sant
Adrià, quan anava al Marina
Besòs a veure jugar el primer

equip. Era molt guai!", recorda
Povedano, que sempre ha estat
molt competitiva.

Va ser, però, a Sant Adrià, on
la colomenca va descobrir què
era competir i la competició. Hi
va passar uns anys "molt bonics
i, alhora, complicats", una etapa
de campionats d'Espanya i de
molt aprenentatge amb "grans
entrenadors". Cap la va marcar
més que Jordi Vizcaíno, quan era
cadet i doblava amb el júnior i
s'entrenava amb el sènior: "No et
sabria dir per què, però els tocs
d'atenció amb respecte sempre
m'han activat i en Vizcaíno, que
és molt exigent, sabia com mo-
tivar-me. Em va fer créixer molt".

EL CURS MÉS DOLORÓS
El seu últim any al Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià, el primer com
a júnior, continua sent el curs
més dolorós per a Povedano: va
patir una distensió dels lliga-
ments creuats, un esquinç i tres
ruptures fibril·lars. "Potser ju-
gava un parell de partits i em tor-
nava a trencar. És molt dur que
el cos no et respongui com vols.
Em van trobar que tenia les de-
fenses baixes", recorda.

Al CEJ l'Hospitalet de Víctor
Torres, el seu primer entrenador
al Bàsquet Femení Sant Adrià, va
començar des de zero: "Em va
trucar i va apostar per mi. Va ser
un any molt especial perquè, a
més, em vaig retrobar amb la
Noèlia Barbeta. Ningú apostava
per nosaltres i, després de ser ter-
ceres de Catalunya, vam dispu-
tar el Campionat d'Espanya".

Lluny quedaven ja els seus
inicis, al Draft Gramenet, on la
van apuntar els seus pares, la

Montse i el Francesc, perquè era
el club que tenien al costat de
casa. "Hi vaig estar molt a gust,
fins que em va fitxar el Bàsquet
Femení Sant Adrià, que també
va incorporar la meva germa-
na", comenta.

De fet, Podevano havia co-
mençat a jugar a bàsquet com a
"imitació i admiració" a la seva
germana Alba, clau perquè,
anys després, s'integrés al CB
Granollers. "Jo era el bebé de
l'equip i va ser increïble comp-
tar amb algú que et dona suport,
t'ajuda i t'entén com ella, que és
molt empàtica. El grup era molt
maco i fèiem vida fora de pista.
Les festes eren bones, eh", re-
corda, enèrgica.

Amb el temps, Povedano
s'ha convertit en una capitana
més de fets que de paraules:
"Quan alguna companya no

està bé, intento ajudar-la. Trac-
to que l'equip, que és molt
jove, no abaixi els braços mai i
fer-ho des de l'exemple i trans-
metent confiança".

S'emociona quan li llegeixo la
plantilla del CB Granollers del
curs 2014-2015: Paula Romero,
Paola Santana, Lledó Cárceles,
Laia Burgués, Desiree Cejudo,
Belén Martínez, la seva germa-
na Alba Povedano... "Quantes
imatges i moments em passen
pel cap!", confessa. Era el seu se-
gon any com a sènior i el conjunt
d'Òscar Cervantes i Isaac Moya
va completar una fita històrica.

"Poca gent s'esperava un èxit
d'aquestes dimensions. Érem
un grup coral amb Desiree Ce-
judo o Belén Martínez com a re-
ferents, però totes sumàvem
molt", recorda l'entrevistada,
que té molt present la festa al

vestuari després de guanyar
l'AB Premià en l'última jornada
de la fase regular. Després, a la
Final a Quatre de Primera Ca-
talana de Sant Feliu de Llobre-
gat, van ascendir superant a se-
mifinals el CEJ l'Hospitalet, el
millor equip fins llavors.

Li canvia la veu rememorant
el descens a Primera Catalana del
curs 2016-2017, després de per-
dre els dos partits de l'elimina-
tòria de permanència contra el
CN Terrassa: "Va ser una expe-
riència molt dura que es va con-
cretar a casa i que crec que no re-
flecteix l'esforç que vam fer tota
la temporada". El CB Granollers
retornaria a Copa el curs 2019-
2020, suspès per la pandèmia
quan eren terceres. "Va ser es-
trany pujar així, per l'ampliació
de la categoria, però podríem ha-
ver ascendit a la pista", exposa.

Viatja al gener de 2019, l'ini-
ci d'un dels capítols més surrea-
listes de la seva vida. Al princi-
pi no li trobaven quin problema
tenia. De fet, li deien que no era
res. Un parell de mesos i dues
ressonàncies després, el dia-
gnòstic va ser trencament del lli-
gament creuat anterior.

A finals de la temporada pas-
sada es va tornar a fer mal al ge-
noll i va visitar un altre metge,
que va demanar que li fessin
una ressonància. "S'havien equi-
vocat en el diagnòstic perquè el
lligament creuat anterior estava
bé, el que tenia parcialment tren-
cat era l'anterior, a més d'un
cop al fèmur, el menisc tocat i
edemes... Ara, per fi, sé què tinc,
estic bé i puc jugar. Tot perfecte!",
celebra Povedano, una capitana
més de fets que de paraules.

Toni Delgado
SANTA COLOMA

Andrea Povedano és de fets
» L’exjugadora del Draft Gramenet i del Femení Sant Adrià fa teràpia per millorar com a persona    
» “Tracto que l’equip, que és molt jove, no abaixi els braços mai i fer-ho des de l’exemple”, assegura

Andrea Povedano, capitana del CB Granollers. Foto: Marina Laborda
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El director Àlex Rigola trasllada la mo-
dernitat de Henrik Ibsen al nostre present
per explorar les contradiccions d’aquest
gran personatge femení que és Hedda
Gabler. Una adaptació lliure del clàssic con-
temporani, considerat un dels primers tex-
tos de la dramatúrgia moderna i llarga-
ment representat als escenaris del Lliure.

Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Hedda Gabler
Hedda Gabler

Hi ha vida després de Txarango. Sergi Car-
bonell, antic membre d’aquest popular
grup, ha fet fins a quatre discos de pia-
no, i ara s’ha estrenat com a cantautor
amb el disc Refugi (Halley Records). “El re-
fugi més important de tots és un mateix”,
va dir l’artista en una entrevista amb
l’ACN coincidint amb la publicació de l’àl-
bum, el passat 13 de gener.

Música

La Sophie reflexiona sobre l’alegria com-
partida i la melangia privada d’unes va-
cances que va fer amb el seu pare vint anys
enrere. Els records reals i imaginaris om-
plen els espais entre les imatges mentre
intenta reconciliar el pare que va conèixer
amb l’home que no va conèixer. Aques-
ta pel·lícula de Charlotte Wells és consi-
derada per alguns com la millor del 2022.

Pelis i sèries

Aftersun
Charlotte Wells

Refugi
Sergi Carbonell

Constel·lació gràfica
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
acull des del desembre l’exposició Constel·lació gràfica.
Joves autores de còmic d’avantguarda, que es podrà visi-
tar fins al 14 de maig. La mostra, comissariada per Mont-
serrat Terrones, compta amb el talent de Bàrbara Alca,
Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid,

Conxita Herrero, María Medem, Miriam Persand i Roberta
Vázquez. Segons va dir Terrones a l’ACN en la inaugura-
ció de l’exposició, aquestes autores tenen en comú que

“reflecteixen el malestar de la generació millennial”.

La relació entre Shakira (Barranquilla, Colòmbia,
1977) i Gerard Piqué (Barcelona, 1987) no ha estat

mai precisament privada. Des que va començar du-
rant el Mundial de Sud-àfrica del 2010, el tàndem de
l’estrella de la música i l’estrella del futbol es va con-
vertir en una de les parelles més mediàtiques a casa
nostra i arreu del món. Però, en aquell moment, res
feia imaginar que la cosa podia acabar com el rosari
de l’aurora. Ja fa mesos que tots dos van confirmar la
ruptura, i des d’aleshores els rumors d’infidelitat per
part de l’exjugador del Barça no s’han aturat. Ara,

Shakira ho ha explicat clara-ment: la seva nova cançó
amb el productor argentí Bizarrap parla obertament
de Clara Chía, la nova parella de Piqué, i d’ell mateix.
“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” i “Tiene

nombre de persona buena, clara-mente no es como
suena” són només algunes de les joies que inclou la

lletra, elogiada i criticada gairebé a parts iguals.

S H A K I R AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella mundial de la música
No ha deixat de crear èxits des dels anys noranta

Famosos

Una cançó sense pèls a la llengua
Parla sense dissimular de Gerard Piqué i la seva nova xicota

Aplaudiments i esbroncades
Però no s’hi parla d’una altra cosa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El jove periodista Joan Ballester viatja a
Brussel·les a cobrir un acte protocol·lari i
sense interès en les institucions europees;
la visita li permet deixar enrere per uns
dies problemes sentimentals i familiars als
quals no vol enfrontar-se. Allà, però, s’as-
sabenta de la imminent aprovació d’un
tractat comercial que perjudicarà letal-
ment els productors de taronja valencians. 

Llibres

Un afer europeu
Jordi Sebastià

|A Space for the Unbound
Joc d’aventures ambientat a Indonèsia als 90, que parla de superar l’ansietat i la
depressió i de la relació de dos nens amb poders. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TEMPERATURA

És important abrigar-se amb roba còmoda i fer-ho 
amb peces que puguem treure’ns fàcilment  

DIETA

ABRIC

SUPERVISIÓ

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

i GERIATRIA

Fins ara l’hivern ha sigut prou benigne, però això pot can-
viar en qualsevol moment. I la baixada sobtada de les tem-
peratures xocarà directament amb el pànic a la pujada de

la factura energètica. La coincidència entre una onada de fred i
l’onada inflacionària podria causar el tsunami perfecte en el mo-
ment més perillós per a la gent gran. 
Segons la Societat Espanyola de Geriatria, el fred afecta més

les persones grans perquè amb l’envelliment s’alteren els meca-
nismes de termoregulació. Això significa que generen menys
calor i, a més, tenen més dificultat per conservar-la, a conse-
qüència de la constricció que es produeix als vasos com a res-
posta a les baixes temperatures. Les persones de més edat són,
doncs, més vulnerables al fred, sobretot a partir dels 75 anys. 
El fred també perjudica indirectament els grans perquè em-

pitjora tots els problemes relacionats amb el sistema circulatori
(problemes cardiovasculars, ictus, angines de pit) i amb el respi-
ratori (grip, pneumònia, covid...). Les persones més vulnerables
fins i tot poden patir una hipotèrmia sense que ens n’adonem.
Passar fred a casa no és una opció per a la gent gran.  

La gent gran pateix més fred 

La temperatura no hauria de ser mai inferior 
als 21 graus si hi ha gent gran vivint a casa  

Les claus

A l’hivern cal menjar aliments que contribueixin 
a la producció d’energia calorífica: carbohidrats i proteïnes 

Truqueu regularment als familiars grans que 
viuen sols i interesseu-vos per la seva situació 

Fo
to

: F
re

ep
ik

Fo
to

: F
re

ep
ik



| 24

línianord.cat 19 de gener del 2023 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517


