
L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

26/1/2023 · Núm. 453 · linianord.cat 

OJD-PGD: 9.000 exemplars - publicació setmanal | redacció: 657 165 047 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

L’únic setmanari del Barcelonès NordL’únic setmanari del Barcelonès Nord

14 anys

BADALONA pàg 8

S’enquista el conflicte
entre els sindicats 
de la Guàrdia Urbana 

MONTGAT pàg 16
L’Escola Salvador Espriu
exigeix condicions dignes

BÀSQUET pàg 18
Inés Perezpayá: “El Draft 
Gramenet és un club familiar”

Els equipaments esportius
deCanZamgenerendivisió

La piscina i els altres espais que es faran al parc colomenc no convencen l’oposició ni l’entitat que defensa l’espai pàg 12

Fo
to

: G
en

er
al

ita
t

POLÍTICA pàg 3

Eleccions a la vista:
quan la pobresa és
sinònim d’abstenció

TIANA NEGRA pàg 16
Anna Maria Vilallonga
celebra l’alta assistència
al festival: “Estem contents”

Recordant Candel
Sant Adrià estrena una mostra sobre els ‘Altres catalans’ pàg 14



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51726 de gener del 2023



3 | 

línianord.cat26 de gener del 2023A fons

A quatre mesos de les eleccions
municipals, bona part dels par-
tits amb opcions de govern a les
ciutats del Barcelonès Nord ja
han donat a conèixer qui seran
els seus candidats. Els mateixos
partits fan des de fa setmanes en-
questes internes per copsar quin
és l’estat d’ànim dels electors, i els
equips de campanya elaboren
cuidades estratègies electorals
que haurien de servir per assolir
les alcaldies o, com a mínim,
per aplegar més vots que a les
darreres eleccions.

Els mitjans de comunicació
ens bolcarem, d’altra banda, en
informar de les promeses que fan
els candidats en campanya i dels
possibles pactes entre partits. 

Tanmateix, mentre la bal-
dufa electoral gira i gira, molts
habitants del Barcelonès Nord
no arribaran a saber en cap mo-
ment el nom dels candidats a di-
rigir el seu municipi, i encara me-
nys coneixeran quines propostes
presenten per millorar la quali-
tat de vida dels ciutadans. “Les
circumstàncies que envolten la
vida de moltes persones les por-
ta al marge de les coses que
considerem regularitzades, com
ara la participació electoral”, ar-
gumenta Carles Sagués, de la
Plataforma Som Sant Roc. A les
eleccions al Parlament de Cata-
lunya del febrer de 2021, la sec-
ció censal 42, corresponent al
carrer Alfons XII (al barri de
Sant Roc) va registrar la partici-
pació més baixa de tota Catalu-
nya. Concretament, entre els
números 700 i 800 d’aquest
carrer van votar 65 persones de
les 690 que tenien dret a vot. En
altres paraules, es va registrar
una abstenció del 9,6%.

Segons les dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Ides-
cat), la renda mitjana al barri de
Sant Roc l’any 2019 era de 6.000
euros. La segona més baixa de
Catalunya, només per sota de la
del barri de la Font de la Pólvo-
ra, a Girona. D’altra banda, el
barri amb la renda més gran de
Badalona (el del Centre, amb
17.400 euros de mitjana), va
presentar una abstenció el 2021
que va oscil·lar entre el 31% i el
35%, segons la secció censal.

A Sant Adrià, la situació és
semblant. “Quan la teva vida
està consumida per la pobresa, i
t’has de preocupar de sustentar
la teva família, no li dones gens
d’importància a unes eleccions”,
assumeix Paqui Jiménez, acti-
vista veïnal al barri de la Mina.
Allà, a la secció censal compresa
entre els carrers Venus i Perpi-
nyà, l’any 2021 van votar només

80 de les 698 persones censades,
el que equival a gairebé un 89%
d’abstenció. En aquesta zona, la
renda per càpita supera per molt
poc els 6.000 euros. “Després de
tantes dècades d’oblit per part
dels polítics, quan veus que tot va
a pitjor al barri, la gent acaba per
desencantar-se i pensen ‘bah, a
mi se me’n fot’”, raona Jiménez. 

Ella, que ha votat “sempre,
des dels 18 anys”, assegura que al
bar que regenta al davant del bloc
Venus “no es parla gens de polí-
tica”. Tanmateix, un parell d’ho-
res assegut a la barra de l’esta-
bliment demostren que en això,
Paqui Jiménez, no acaba de tenir
raó. El seu bar és un centre neu-
ràlgic, els veïns hi van i xerren dels
problemes del barri, discuteixen
solucions i reben assessorament
legal de la mateixa Paqui. És a dir,
s’hi fa política, tot i que no es par-
li de polítics, d’enquestes o de pac-

tes preelectorals: “El concepte
de ciutadania o la consciència de
classe no sorgeixen com un bolet,
s’han de treballar”, explica l’an-

tropòleg urbà José Mansilla.
Aquest interès per la cosa públi-
ca, continua Mansilla, “s’havia
mobilitzat tradicionalment par-

tint dels sindicats i associacions
que canalitzaven el descontenta-
ment a través de la participació
electoral”. Ara, ni els sindicats ni
les bases militants dels partits són
prou forts per mobilitzar el vot.
“S’ha obert una distància enorme
entre les bases i la cúpula d’alguns
partits que diuen representar els
interessos de les classes popu-
lars”, diu Mansilla. 

La burocràcia i els tempos de
l’administració fan minvar la
confiança del ciutadà en els go-
vernants. Els anys de retard per
enderrocar el bloc Venus han
provocat desencantament. A Ba-
dalona, la incapacitat adminis-
trativa del consistori a l’hora de
tirar endavant millores a la ciu-
tat, també. Mentrestant, les ur-
nes buides i les crítiques, a Twit-
ter: “La gent ja no milita en par-
tits, sinó que milita en els mit-
jans”, conclou José Mansilla.

Votar? I de què serveix...
» La falta de respostes polítiques a la pobresa i els seus efectes agreugen l’abstencionisme electoral
» A les eleccions catalanes de febrer del 2021, a la Mina va votar un 11% del cens i a Sant Roc el 9%

Sant Roc és un dels barris on s’evidencia que la pobresa i l’abstenció estan estretament lligades. Foto: Viquipèdia

GRANER DE VOTS PER
A L’EXTREMA DRETA?

4”Si els partits que hau-
rien de preocupar-se per
les classes populars no
aporten solucions, el que
passa és que el pobre cul-
pa al que és més pobre de
la seva pobresa. Hi ha po-
lítics que se n’aprofiten
d’això i introdueixen un
missatge populista d’odi”,
diu Carles Sagués.

Gerardo Santos
BARCELONÈS NORD
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NLes millors
perles

Berenes tranquil·lament en un bar quan, a la taula del costat,s’hi asseuen Pedro Sánchez i Salvador Illa. També una desena
de guardaespatlles, és clar. És el que li va passar fa uns dies a la
periodista Berta Gómez a la Central. Va decidir anar-se’n.

Una dona britànica descobreix que no és que el seu gos
sigui desobedient, sinó que només entén el castellà.

Resulta que, abans d’adoptar-lo, l’animal havia viscut amb
una família espanyola. La propietària haurà de fer classes.

El conductor amb el carnet retirat que va provocar unaccident a la Roca del Vallès fa uns dies diu que no sap qui
era el copilot mort. El passatger del darrere assegura que
tampoc el coneixia. La víctima mortal no duia documentació.

La filla de Verónica Forqué va acudir, evidentment, al’homenatge que es va fer a l’actriu un any després de
la seva mort. La filla va decidir vestir-se per a l’ocasió: abric
negre, ulleres de sol i... sabates amb forma de penis.

LA FOTO@alexsnclmnt/ACN

Aire fresc

Una investigació internacional, publicada a
la revista BBC Gardeners’ World, demos-
tra el valor econòmic dels arbres. Són im-
prescindibles per a la nostra salut. Contra

la contaminació, els millors són el lledó, el freixe i el
plàtan. Per a l’ombra, auró i til·ler. A Badalona, com
en altres ciutats de la costa, s’ha prescindit del plàtan,
el rei durant dècades.

La presència d’arbres a la ciutat està lligada a una
sèrie de beneficis que no només es redueixen a fac-
tors ambientals, com l’aportació d’oxigen, que millora
la respiració dels habitants. La investigació esmentada
afirma que, en una ciutat amb un 20 per cent del sòl
cobert d’arbres a prop dels edificis, les factures d’e-
nergia de l’aire condicionat cauen entre un 10 i un 15
per cent, i les de la calefacció, també, entre un 3 i un
8 per cent. 

També se’ns diu que la presència d’arbres a les zo-
nes urbanes redueix els episodis de violència i delic-
tes menors. Els arbres indueixen a caminar i, en ge-
neral, a fer una activitat física. La seva presència s’as-
socia amb una menor probabilitat de patir sobrepès
o desenvolupar diabetis.

Els nens es veuen molt estimulats per la presèn-
cia dels arbres, que evoquen contes i rondalles, i aju-
den a fer-los créixer amb amor pel medi ambient. I
tants i tants avantatges: els arbres netegen l’aigua de
pluja, que és ideal per reciclar; els arbres absorbeixen
el diòxid de carboni, protegeixen el sòl i són la llar de

diversos animals; els valors de les cases pròximes als
arbres són més alts; els arbres també protegeixen de
la contaminació acústica...

Afortunadament, en els darrers anys, l’Ajuntament
badaloní s’ha tornat a prendre seriosament el tema de
l’arbrat ciutadà. Ara mateix, està en marxa la cam-
panya d’hivern de reposició d’arbrat als sis districtes
de la ciutat. Aquesta campanya està orientada a la re-
plantació dels arbres que manquen als diversos car-
rers i places de Badalona i que ha desaparegut per di-

verses causes, com poden ser els dèficits estructurals,
les afectacions per plagues, l’envelliment de l’arbre o
els accidents de trànsit, entre altres, i també a l’exa-
gerada joventut de molts arbrissons de planter.

Entre les espècies d’arbres a plantar, segons tinc
entès, destaquem els freixes i els hibiscus syriacus, que
presenten una floració a la primavera i a l’estiu molt
vistosa. Pel que he llegit, també es plantaran lledoners,
pruneres de fulles vermelles, xicrandes o lagunàries.
En tots els casos, s’instal·laran dos tutors de fusta tor-
nejats per facilitar el seu creixement recte.

Segons el protocol de l’Ajuntament, els arbres que
ara es planten, i es plantaran fins a finals de març, se-
ran regats manualment i setmanalment durant dos
anys per facilitar-ne el desenvolupament de la part sub-
terrània. Que així sigui. Durant el 2022 hi ha hagut una
mortaldat d’arbrissons molt important... pot ser que
hagi estat per manca d’aigua o de la cura adequada?

Segons la regidora de l’Àrea de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat de l’Ajuntament de Badalona, Rosa Trenado,
“aquesta és la segona temporada on es possibilita la
reposició de l’arbrat desaparegut a la ciutat i amb
aquesta actuació s’arribarà a les 1.500 unitats d’arbres
reposats. A més, està prevista una plantació de 500
arbres anuals en les pròximes campanyes”.

El que no he pogut esbrinar és com es fa la poda
dels nostres arbres. I més tenint en compte que molts
dels plantats fa anys requereixen una poda de rees-
tructuració a causa, principalment, de l’elecció in-
adequada de l’espècie i la pressió de l’entorn. Fa la im-
pressió que no tenen la cura necessària. Tots els ar-
bres urbans són organismes vius que contribueixen
a l’equilibri ambiental de la ciutat i són mereixedors
de respecte. Ara per ara, en general, l’arbrat badalo-
ní necessita una atenció especial i l’Ajuntament té el
compromís de defensar i conservar el patrimoni
verd públic i vetllar per la protecció de tots els arbres.
I també de tenir cura durant l’any que cap branca in-
terfereixi la visió d’un semàfor, com està passant ara
sovint, amb el risc corresponent.

Tots els arbres urbans són
organismes vius que contribueixen
a l’equilibri ambiental de la ciutat
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La importància dels arbres a la ciutat
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VÍDEO | 13 evacuats per un aparatós 
incendi en un taller de Badalona1

2
L’Escola Salvador Espriu de Montgat 
exigeix condicions dignes per als alumnes

Repensem Badalona

L’endemà del gran anunci per al Besòs: 
“Optimisme moderat” dels veïns

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

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@natalia_garriga: Molt emocionada de
celebrar aquests 15 anys dels Premis
Gaudí de l’@academiacinecat, amb un
sentit homenatge a l’Agustí Villaronga.

@marsigol: Em poso d’una mala llet quan
penso que la noia víctima de Dani Alves
ha hagut de renunciar a la indemnització
perquè us la creguéssiu...

#DaniAlvesAPresó

@AquiCatalunya: @jaumecollboni planta
Ada Colau i deixarà les seves responsabi-
litats com a tinent d'alcaldia a l'Ajunta-
ment per centrar-se en la carrera electoral.

#LaSortidaDeCollboni #PremisGaudí

La lupa

El 12 de gener, la Marea de
Pensionistes de Badalona
va celebrar la primera con-

centració de l’any a la plaça de la
Vila per continuar exigint pensions
públiques i salaris dignes per a tot-
hom. En acabar l’acte, algunes de
les persones assistents van pre-
guntar als convocants per quina
raó continuaven les concentra-
cions si aquest any les pensions
pujarien un 8,5%, mentre que la
pujada dels salaris en conveni de
les persones treballadores en ac-
tiu només pujaran un 2,8%.

Possiblement, hi ha qui con-
sidera que les mobilitzacions dels
últims anys de les marees i plata-
formes de pensionistes d’arreu
no són raons suficients per conti-
nuar lluitant i defensant tots i ca-
dascun dels nostres drets, si ja hem
aconseguit que les pensions con-
tributives s’incrementin un 8,5%
i les no contributives un 15%. S’o-
bliden que les persones que més
patiran les conseqüències d’a-
questa política neoliberal regres-
siva de les institucions europees al
servei dels poders financers serà
la classe treballadora, ja que no es
garantirà la suficiència econòmi-
ca per viure amb dignitat.

Si, a més, tenim present l’en-
cariment escandalós dels pro-
ductes de primera necessitat, l’in-
crement de la pobresa i les desi-
gualtats socials i l’acceleració dels
processos de destrucció del nostre
ecosistema –així com la vergonya
que suposa l’increment d’enormes
quantitats de diners per a despe-
ses militars en lloc de destinar-los
a erradicar la pobresa, posar fi a la
precarietat laboral o enfortir els
serveis públics essencials–, és evi-

dent que ens sobren els motius
per continuar la nostra lluita. 

D’altra banda, és evident
que les nostres mobilitzacions
han donat resultats. O hem ob-
lidat que el govern presidit per
un tal M. Rajoy (PP) només va
pujar les pensions un 0,25%?

Per això, valorem positiva-
ment el canvi en la revaloritza-
ció de les pensions. No hi ha
dubte que existeix una gran di-
ferència entre el 8,5% actual i el
0,25% del govern del PP. Com
també és important, per no des-
capitalitzar la guardiola de les
pensions, que les despeses im-
pròpies s’abonin via transfe-
rència pressupostària i no es car-
reguin sobre les cotitzacions,
com passava fins ara.

Aquests avanços han estat
possibles gràcies a la lluita de les
marees i els moviments socials
que han recordat al govern ac-
tual que ha de prioritzar el ben-
estar de la majoria i oblidar-se de
les grans empreses de l’Ibex-35. 

No és socialment sostenible
que les grans empreses conti-
nuïn batent els seus propis rè-
cords de beneficis mentre hi ha
milions de persones vivint en el
llindar de la pobresa. El seu
creixement és set vegades su-
perior al dels salaris, segons el
Banc d’Espanya. No és una ver-
gonya per a tots nosaltres i un
motiu perquè el govern intenti
redistribuir millor la riquesa del

país? Si la dreta vol mantenir els
seus privilegis ignorant la po-
bresa, no és raonable que con-
tinuem lluitant per la justícia i l’e-
quitat? Sabem que no serà fàcil,
però no deixarem de lluitar. 

Un bon amic de Marea de
Pensionistes de Badalona em diu
que “les organitzacions de pen-
sionistes sempre estarem a favor
de qualsevol mesura que adop-
tin els governs a favor de la
classe treballadora”. Però, igu-
alment –continua dient-me–
“denunciarem i lluitarem contra
qualsevol intent que signifiqui un
retrocés en els avanços socials
aconseguits durant tots aquests
anys”. Per acabar, em diu: “Tan-
mateix, no caurem en la trampa
d’aquells que només veuen en la
mobilització un fi en si mateix o
ignoren els avanços aconseguits.
Els que es confonen d’enemic i
diuen que tots són iguals”.

Per això, tal com van dir els
organitzadors de la concentració
del dia 12: “Continuarem con-
centrant-nos a les places, recla-
mant unes pensions públiques
incrementades cada any segons
l’IPC real. Reivindicarem l’in-
crement de les pensions míni-
mes perquè no hi hagi pensio-
nistes vivint en el llindar de la po-
bresa. Lluitarem per posar fi a la
bretxa de gènere i a la precarie-
tat laboral, i per l’enfortiment
dels serveis públics, com la sa-
nitat, l’educació i l’habitatge.

Els pensionistes no s’aturen
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

L’Ajuntament de Badalona
manté activa l’Operació Hivern
fins al 21 de març. A Can Bofí Vell
s’acullen les persones que
dormen al carrer. Allà poden
dutxar-se i menjar. Recentment,
s’ha ampliat en 15 places més 
la capacitat de l’equipament.

pàgina 10Aj. de Badalona

El Museu d’Història de la
Immigració de Catalunya, a Sant
Adrià, acull la mostra Paco Candel
i els altres. Un retrat literari de la
immigració a Catalunya. Amb
ella, el Memorial Democràtic
posa l’accent en la rellevància 

de la immigració.
pàgina 14Memorial Democràtic

L’Escola Salvador Espriu de
Montgat fa dècades que exigeix
millores a les instal·lacions, 
tant a l’Ajuntament com al
Departament d’Educació. 
El consistori culpa el Govern 
de no voler arribar a un acord, 
i el departament manté silenci.

pàgina 16Dpt. d’Educació
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Una explosió en un taller 
fa desallotjar 13 veïns

SUCCESOS4Fins a 13 dotacions
dels bombers van ser necessàries
la matinada de dimecres per
lluitar contra el foc que va afec-
tar un taller mecànic al carrer de
Castillejos. En total, 13 veïns
van haver de ser desallotjats de
l’edifici. El taller, que es troba als
baixos del bloc, va cremar durant
una hora i mitja, fins que els
bombers van poder apagar-lo.
Dues persones, un home i una

dona, van resultar ferides lleus i
van ser ateses pel Sistema d’E-
mergències Mèdiques. 

La causa més probable és
una explosió, produïda al mateix
taller, que hauria provocat pos-
teriors explosions en cadena. El
foc es va estendre a través de la
façana. A l’hora del tancament
d’aquesta edició es creia que
l’estructura de l’edifici podria
haver quedat danyada.

Anuncien una nit de concerts
per celebrar la Copa del Rei

ESDEVENIMENTS4Amb motiu
de la celebració de la Copa del
Rei a Badalona a partir del 16 de
febrer, l’Ajuntament va anun-
ciar dimarts que les discote-
ques de Can Ribó, amb la col·la-
boració del mateix consistori,
estan preparant una nit ben
especial. Amb el nom La Nit de
la Copa, el divendres 17, des de
la mitjanit i fins a les 4 de la ma-
tinada, hi haurà concerts, ani-
mació i foodtrucks.

El primer tinent d’alcalde,
Àlex Montornès, va explicar a la
televisió pública que a les ano-
menades fan zones hi haurà
una àmplia representació de la
restauració local. Aquests es-
pais són zones pensades perquè
els aficionats que assisteixen als
partits puguin menjar, beure i re-
alitzar activitats d’oci abans i
després del matx. L’última ve-
gada que la ciutat va acollir la
Copa del Rei va ser el 1984.

SEGURETAT4Una protesta del
sindicat Plataforma Sindical Uni-
tària (PSU) a les portes de l’edi-
fici del Viver el passat dia 18 va
impedir que aquesta dependèn-
cia municipal oferís els serveis ha-
bituals, segons va explicar el con-
sistori, a causa de la protesta. 

L’endemà, la secció sindical
de SIP-FEPOL, va emetre un co-
municat en què es desmarcava
de les protestes del PSU. “Aques-
tes mobilitzacions amb estranys
interessos personals estan pro-
vocant malestar i divisió entre la
plantilla i, a més a més, un per-
judici a la ciutadania a la qual
servim”, resava el comunicat. 

La resposta del PSU no es va
fer esperar i, a través de Twitter,
van assegurar que SIP-FEPOL
“treballa en contra del que de-
mana la majoria de la plantilla
(...), i viu de la mentida i la ma-
nipulació per servir el govern
municipal i els comandaments
de la Guàrdia Urbana”.

El darrer episodi de con-
frontació va tenir lloc durant el
sorteig de la Copa del Rei de Bàs-

quet, celebrat al Badalona Cen-
tre Internacional de Negocis
(BCIN) dilluns passat. El sindi-
cat PSU va aprofitar la impor-
tància de l’acte per manifestar-
se a les portes del BCIN, i l’A-
juntament va enviar dispositius
de la policia local per vigilar la
protesta. Segons va dir el grup
municipal del PP en un comu-

nicat i el sindicat PSU, la ciutat
es va quedar sense policia local
aquell matí perquè el consistori
va enviar “les úniques patrulles
disponibles a controlar una con-
centració dels mateixos poli-
cies”. L’Ajuntament no va trigar
a desmentir-ho, assegurant que
la policia va assistir un accident
de trànsit aquell mateix matí.

Una de les últimes protestes, el 21 de desembre. Foto: Jordi Pujolar/ACN

S’enquista el conflicte entre els
sindicats de la Guàrdia Urbana

Premis Gaudí | ‘Alcarràs’ arrasa
L’Acadèmia del Cinema Català va premiar Alcarràs com a millor pel·lícula de l’any
als Premis Gaudí. La cinta de Carla Simón, d’origen badaloní, es va emportar també
el premi a millor direcció, guió original, direcció de producció i el Premi del Públic.
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La contaminació de la C-31
afecta més la canalla

MEDI AMBIENT4L’Escola Mon-
tigalà va acollir dijous passat
una xerrada sobre com afecta a
la salut dels infants la proximi-
tat del trànsit. L’encarregada va
ser la doctora Núria Pericas, pe-
diatra i membre del grup de sa-
lut mediambiental de la Societat
Catalana de Pediatria. 

La doctora va explicar que els
infants absorbeixen amb més fa-
cilitat les partícules ultrafines
contaminants que no pas els
adults. En aquest sentit, els es-
tudis demostren que la proxi-
mitat al trànsit comporta un
augment dels casos d’asma,
al·lèrgies, així com altres pro-
blemes relacionats amb el des-
envolupament cognitiu i la ca-
pacitat d’atenció, a causa de la
contaminació acústica. Tot i ser
una qüestió global, la xerrada es

va centrar en un dels majors
emissors de pol·lució de la ciu-
tat, la C-31. És per això que el tí-
tol de la jornada va ser Infants i
contaminació: com afecta la C-
31 a la seva salut, i és per això
que la xerrada de la doctora Pe-
ricas va precedir una taula ro-
dona amb la presència de mem-
bres de la plataforma Transfor-
mem la C-31, i representants
del govern municipal com la se-
gona tinenta d’alcalde, Aïda
Llauradó i la regidora de Cultu-
ra, Anna Maria Lara.

Des de Transformem la C-31
es va aprofitar l’ocasió per re-
treure a l’Ajuntament no haver
complert el compromís de crear
un grup de treball per estudiar la
reconversió de l’autopista en
una via pacificada, havent-ho
promès fa més d’un any.

POBRESA4L’Ajuntament ha ha-
gut d’ampliar en 15 places més  la
capacitat de Can Bofí Vell, l’e-
quipament municipal que ser-
veix per acollir persones sense
sostre mentre dura l’anomena-
da Operació Hivern. 

D’aquesta manera, es fa front
a les baixes temperatures d’a-
questa setmana, i la capacitat to-
tal de l’equipament queda en 63
places. Segons informa l’Ajun-
tament, els darrers dies hi ha una
mitjana de 55 persones dormint
a Can Bofí Vell. És a dir, complet.

De tota manera, aquestes xi-
fres són menors a les gairebé
cent persones que estan en con-
tacte amb els Serveis Socials de
la ciutat per problemes d’habi-
tatge, segons va informar el re-
gidor de Protecció a les Persones
i Impuls comercial, David Tor-
rents. En aquest sentit, si calgu-
essin més places, Torrents va as-
segurar a la ràdio pública que
s’haurien de fer servir hotels o
pensions de la ciutat.

Com que és l’Ajuntament
qui se n’encarrega d’oferir allot-
jament, les entitats socials es
dediquen a atendre les persones
més necessitades des d’altres
vessants. A la plataforma Som
Sant Roc, per exemple, bolquen
esforços en atendre les necessi-

tats de les persones que viuen en
infrahabitatges. La secció del
Barcelonès Nord de la Creu Roja
es dedica aquestes setmanes a
trucar per telèfon a les usuàries
dels seus serveis per demanar-
los com estan passant l’onada de
fred, i per donar-los consell. Des
de la Taula Sense Llar de Bada-
lona, que l’any 2022 va atendre
més de mil persones sense llar,
mostren preocupació per la si-
tuació de les persones que dor-
men al ras aquests dies, i deriven
als Serveis Socials els casos in-
dividuals que els arriben. 

L’onada de fred es va apai-
vagant, però la feina del servei
d’emergències de l’Ajuntament
no s’atura. Cada nit des que es va
posar en marxa l’Operació Hi-
vern, un equip recorre els carrers
de la ciutat per oferir a qui tro-
bi dormint al ras la possibilitat
d’anar a Can Bofí Vell. Allà, les
persones sense llar tenen un llit
on dormir, accés a servei de
dutxa i d’higiene personal, i un
menjador social on poder es-
morzar, dinar i sopar. L’operatiu
estarà en funcionament fins al
pròxim 21 de març. 

Protecció Civil ofereix allotjament a Can Bofí Vell. Foto: Twitter (@guijarroruben)

Amplien la capacitat de l’alberg
municipal per l’onada de fred

La doctora Pericas, durant la xerrada. Foto: Twitter (@AidaLlaurado)



11 | 

línianord.cat26 de gener del 2023Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



línianord.cat 26 de gener del 2023

Santa Coloma

| 12

La FAVGRAM es posiciona en
contra dels okupes de La Kasa
URBANISME4La Federació
d’Associacions de Veïns de San-
ta Coloma (FAVGRAM) va eme-
tre diumenge passat un comu-
nicat on es posiciona en contra
de les “accions vandàliques,
mitjançant pintades a mobilia-
ri urbà, caixers, aparadors, edi-
ficis públics i privats” que van
ocórrer durant la manifestació
del 14 de gener. 

La protesta, que la mateixa
FAVGRAM descriu com a “pa-
cífica”, va ser convocada per
més d’una vintena de col·lectius
en protesta pel desallotjament

dos dies enrere del centre oku-
pat La Kasa - Estudi Nou. 

El comunicat de la FAV-
GRAM va més enllà, denuncia
“qualsevol ocupació il·legítima”
i commina l’Ajuntament a “ex-
ecutar els plans aprovats a tal
efecte”, en referència a la inten-
ció del govern municipal de tirar
endavant el PERI de Santa Co-
loma Vella II. Aquesta operació
urbanística, que actualment està
aturada per una sentència judi-
cial que n’anul·lava la parcel·la-
ció, preveu l’enderroc de la fin-
ca on es trobava el local ocupat.

PARCS4El ministre de Cultura
i Esport, Miquel Iceta, va visitar
divendres passat el parc de Can
Zam. Ho va fer acompanyat de
l’alcaldessa de la ciutat, Núria
Parlon, i plegats van  donar
nous detalls sobre el nou equi-
pament que acollirà el parc. Serà
un equipament esportiu i cultu-
ral, tindrà una piscina olímpica
i espais multifuncionals on es po-
drà practicar dansa, gimnàstica
rítmica, patinatge artístic, i ac-
tivitats per a la gent gran.

L’alcaldessa va assegurar
que la construcció d’aquest
equipament ja estava planifi-
cada “d’acord amb l’escolta ac-
tiva que el consistori fa habitu-
alment amb el veïnat, associa-
cions esportives i culturals”. El
ministre Iceta va recordar que
la construcció serà possible grà-
cies a l’aportació de cinc milions
d’euros per part del govern de
l’Estat: “Demostrem que, per al
govern central, l'esport i la cul-
tura són elements per garantir
la prosperitat, el benestar i la
convivència”, va declarar Iceta.

En resposta a les paraules del
ministre i de la batllessa, el
candidat d’ERC a l’alcaldia, Ga-
briel Rufián, va assegurar a
Twitter que Parlon s’apropia
d’un èxit d’ERC: “El Govern
Central obligat per ERC”, va res-
pondre Rufián a Parlon amb re-
lació al pacte entre els republi-
cans i el PSOE per aprovar els
pressupostos generals de l’Estat. 

Tanmateix, l’oposició i la Pla-
taforma en Defensa de la Serra
de Marina i Can Zam critiquen
l’equipament projectat. La pla-
taforma advoca per “la finalitza-
ció del parc” –que la clariana si-
gui un espai verd més– i recor-
da que Santa Coloma és l’única
ciutat catalana de més de 80.000
habitants que no té un parc cen-
tral “amb zona frondosa”.

Núria Parlon i Miquel Iceta visiten Can Zam. Foto: Twitter (@culturagob)

El futur de Can Zam: un perfil
esportiu que no convenç tothom

El local, a mig tapiar, el dia de la manifestació. Foto: Twitter (@sosciutatvella)

Memòria |Víctimes de la Guerra Civil i el franquisme
La ciutat ha preparat un acte d’homenatge, en commemoració del Dia Internacional 

en Memòria de les víctimes de l'Holocaust, i del 84 aniversari de l'entrada de les tropes
franquistes a la ciutat. Serà aquest divendres 27 als jardins del Museu Torre Balldovina.
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L’Ajuntament diu que no 
vol més festivals massius

MÚSICA4El Barcelona Beach
Festival (BBF) no se celebrarà
aquest estiu perquè, segons la
promotora organitzadora Live
Nation, el govern municipal no
vol atorgar la llicència necessà-
ria per realitzar l’esdeveniment. 

L’Ajuntament, tanmateix, as-
segura que el festival no se cele-
brarà més a la ciutat perquè
s’ha optat per no acollir cap fes-
tival massiu. Segons va avançar

l’ACN i ha pogut confirmar Línia
Nord, el consistori va acordar
aquesta nova política fa mesos,
i al novembre ja ho van comu-
nicar als promotors del BBF. 

Així, el consistori afirma que
no se’ls ha denegat la llicència
perquè no l’han arribat a poder
demanar: “No es volen ma-
croesdeveniments sinó esdeve-
niments de format més petit”,
asseguren fonts municipals.

La Generalitat ja forma part
del Consorci del Besòs

ADMINISTRACIONS4El Govern
ha aprovat incorporar la Gene-
ralitat al Consorci del Besòs, que
ja està participat per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
i els ajuntaments de Barcelona,
Badalona, Sant Adrià, Santa Co-
loma i Montcada i Reixac. 

Així ho ha decidit el Consell
Executiu reunit aquest dimarts
a proposta del Departament
de Territori i del Departament
de Cultura. D’aquesta manera,

la Generalitat ostentarà la pre-
sidència del Consell General,
que n’és el màxim òrgan de
govern, de forma rotatòria amb
l’Ajuntament de Barcelona cada
dos anys. 

També hi tindrà tres vocals:
dos de Cultura i un de Territori.
En total, el Consell General el
formen 28 membres. L’entrada
de la Generalitat al Consorci era
un pas necessari per tirar enda-
vant el Hub Digital.

MEMÒRIA4El president de la
Generalitat, Pere Aragonès, i
la consellera de Justícia, Gem-
ma Ubasart, van acompanyar
l’alcaldessa, Filo Cañete, a la in-
auguració de l’exposició Paco
Candel i els altres. Un retrat li-
terari de la immigració a Ca-
talunya. La inauguració va te-
nir lloc dissabte passat i la mos-
tra es podrà visitar al Museu
d’Història de la Ciutat (MhiC)
fins al 30 de juny. 

L’exposició és una aproxi-
mació a la immigració durant el
franquisme, a partir de l’obra Els
altres catalans, de Paco Candel.
D’aquesta manera, el Memorial
Democràtic vol posar l’accent en
la rellevància del fenomen mi-
gratori a Catalunya durant la se-
gona meitat del segle XX. 

La mostra s’estructura en
cinc àmbits que incideixen es-
pecialment en el fenomen mi-
gratori a l’Espanya i la Catalunya
de la postguerra, així com en
problemàtiques com la manca
d’habitatge i la precarietat que
milers de persones van haver de

patir, com ara retorns als llocs
d’origen, barraquisme i malal-
ties, entre d’altres. També fa re-
ferència al rol fonamental dels
anomenats Altres catalans en
l’oposició antifranquista.

Durant el seu parlament, el
president Aragonès va reivindi-
car “la vigència de la idea d’una
Catalunya, un sol poble”. L’ex-

posició és el primer fruit del
pacte que van signar el mateix
dia 21 el Museu d’Història de la
Ciutat i el Memorial Democràtic. 

D’acord amb el conveni, les
dues institucions es compro-
meten a impulsar activitats de
recerca, difusió i homenatge de
les migracions arribades a Ca-
talunya el segle XX.

Imatge de la inauguració de l’exposició. Foto: Twitter (@perearagones)

Aragonès inaugura una
exposició sobre Paco Candel

Civisme | Gossos, cens i excrements
Des de dijous passat, els agents cívics duen a terme una campanya adreçada als
propietaris de gossos per informar-los sobre l’obligació de censar-los al registre
municipal i sobre l’obligació de portar-los lligats i recollir-ne els excrements. 
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El Tiana Negra més jove 
tanca amb èxit d’assistència

TIANA4L’onzena edició del  fes-
tival Tiana Negra va acabar di-
umenge passat amb un balanç
molt positiu i una assistència de
públic molt alta, segons afir-
men els organitzadors. “Estem
molt contents, la ressaca del
festival sempre dura uns dies, és
una feina de mesos, així que
quan s’acaba sempre ens que-
dem com en fora de joc”, descriu
la directora del festival, l’escrip-
tora Anna Maria Villalonga. En-
tre les novetats d’enguany, des-
taca la taula rodona dedicada al
còmic negre:  “Aquesta era una

assignatura pendent que ja hem
aprovat”, explica Villalonga. El
guanyador del desè premi Me-
morial Agustí Vehí va ser Toni
Roca, per l’obra Viena, 1912.
Dissabte, jornada central del
festival, es va lliurar el premi a la
Trajectòria en la Creació (que va
recaure en el mallorquí Guillem
Frontera) i el premi a la Trajec-
tòria en la Traducció, que va ser
per a Albert Pejó. Enguany, el
festival ha durat una setmana
sencera i s’han fet diverses acti-
vitats per ampliar l’espectre de
públic fins als més petits. 

MONTGAT4El pobre estat de
manteniment de l’escola Salva-
dor Espriu, segons expliquen
des de l’Associació de Familiars
d’Alumnes (AFA), implica “pe-
rill per als infants”. La situació fa
més de vint anys que s’arrosse-
ga i l’AFA ho ha traslladat en re-
petides ocasions tant a l’Ajun-
tament com al Departament
d’Educació. La darrera vegada,
tal com explica la presidenta de
l’AFA, Zuqueca Enano, va ser el
passat dia 19. L’equip de govern
i també els partits de l’oposició
es van desplaçar fins a l’escola.
“L’alcaldessa, Mercè Marín, ja ho
havia vist, però els membres
d’altres partits van al·lucinar
amb el mal estat de les instal·la-
cions”, explica Enano. 

El consistori va publicar
aquest dilluns un comunicat en
què expressa el seu “malestar per
la manca d’inversió del Depar-
tament a les escoles de Montgat”,
referint-se a la Salvador Espriu,
però també a l’escola Norai.
L’escrit publicat pel consistori
afirma que, des de l’any 2020,

“l’Ajuntament està parlant amb
Educació sobre la necessitat de
millorar les infraestructures de
l’Espriu i la Norai”, però asse-
gura que existeix una “impossi-
bilitat de signar convenis amb el
departament”. En concret, el
govern municipal estaria dis-
posat a finançar el cost de la mi-
llora dels espais amb el roma-

nent de tresoreria i el departa-
ment aportaria els diners “en un
termini de temps pactat”. Aques-
ta opció és ara, pel que diu el
consistori, impossible. Des de
l’AFA recorden que el Decret Llei
4/2014 fixa com a competència
municipal la gestió, reparació i
manteniment dels centres pú-
blics d’educació primària.

La manca de manteniment també afecta els lavabos del centre. Foto cedida

L’Escola Salvador Espriu
exigeix condicions dignes

Imatge de la taula sobre còmic detectivesc. Foto: Twitter (@tiananegra)

Premis Gaudí | Laura Pedro, guardonada
La montgatina Laura Pedro es va endur el Premi Gaudí als millors efectes visuals per 

la pel·lícula Un año, una noche. El film està dirigit per Isaki Lacuesta i també va guanyar 
les categories de millor guió adaptat, millor muntatge, millor música original i millor so.
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Bàsquet | La Penya s’enfrontarà al Baskonia a la seva Copa del Rei
El conjunt de Carles Duran tindrà el 17 de febrer com a rival el Baskonia als quarts de final de la

Copa del Rei de Badalona (16-19 de febrer). Si guanya, s’enfrontarà a semifinals al CB Canarias o al
CB Gran Canaria el dia 17. A l’altra banda del quadre: Real Madrid-Valencia Basket i Barça-Unicaja. 

“La vida amb guàrdies és hor-
rible. No tenen cap sentit ni
haurien d’existir, però, per des-
gràcia, gran part del nostre sou
està condicionat a que les fem.
És esgotador estar 24 hores
continuades treballant i amb
l’estrès que suposa tenir pa-
cients que estiguin greus”, la-
menta la nefròloga Inés Perez-
payá (Madrid, 1991).

L’alera pivot del CB Roser
de Barcelona viatja un mo-
ment al seu primer any de re-
sidència a l’hospital i recorda
“l’ansietat per no saber què
fer” i sentir-se “perduda abans
d’una guàrdia”. “I és, amb l’a-
juda dels companys i compa-
nyes, que són un suport cons-
tant, i tractant els i les pa-
cients com vas creixent i apre-
nent”, exposa Perezpayá, que
espera que la vaga a la sanitat
catalana, convocada pel sindi-
cat Metges de Catalunya i que
dura fins avui i que s’ha ampliat
a l’1, 2 i 3 de febrer, serveixi
perquè s’acabin millorant les
seves condicions laborals.

Com a nefròloga, és espe-
cialista en l’estudi morfològic i
funcional del ronyó, l’òrgan que
considera el gran desconegut i
que a ella li va fer descobrir un
professor, el Dr. Alfonso Cubas.
“No sé per què, però es parla
poc del ronyó. Si et falla, el
punt final és que hagis d’estar a
diàlisi. La màquina et permet
viure, però que no es cura el que
tens i t’obliga a connectar-t’hi

tres dies a la setmana”. Quan el
ronyó t’avisa, probablement ja
està força afectat.

Li agrada tocar la guitarra i
un any va provar la bateria, i cap
grup l’emociona més que The
Beatles: “Els vaig començar a
escoltar des de ben petitona i he
crescut com a persona amb les
seves lletres”. Perezpayá va te-
nir una infància molt moguda
perquè era una nena totterreny.
A l’escola esportiva del Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo,

els Jesuïtes de Madrid, va prac-
ticar futbol, handbol, voleibol i
es va quedar amb el bàsquet per
estar amb les seves amistats.
Amb el Recuerdo, com es coneix
popularment l’equip, va jugar a
Primera Nacional i va lluitar per
l’ascens a Lliga Femenina 2.

LLIGA FEMENINA 2 
Una categoria que va disputar el
curs 2014-2015 amb el CD Dis-
trito Olímpico. “Em venia de
gust pujar el nivell i vaig tenir la
sort de coincidir amb Patricia
Argüello o Celia Menéndez, que
ara són amigues, i de passar-
m’ho genial en un grup incre-
ïble”, recorda Perezpayá.

Una experiència que va
compartir durant uns mesos
amb la seva gran amiga Iranzu
Drake, amb qui ja havia jugat
abans i que no va anar a la fase

d’ascens a Lliga Femenina. Allà,
al Pazo dos Deportes de Lugo,
l’equip va pujar a l’elit després
de superar a semifinals el Ba-
loncesto Leganés.

La manca d’ajudes i pressu-
post va fer que el club renunciés

al lloc que s’havia guanyat. Pas-
sés el que passés, Perezpayá
tenia clar que havia de deixar el
bàsquet, almenys temporal-
ment, per centrar-se en l’últim
any de Medicina i preparar el
MIR. Durant un any i mig va

ajudar puntualment en algun
entrenament al seu col·legi.

Després d’aprovar el MIR i
de treure la nota per agafar ne-
frologia a Barcelona, va comen-
çar l’odissea de trobar pis. El va
aconseguir gràcies a la Clara,
amb qui havia jugat al Recuerdo,
i que vivia amb Natalia Taché,
que acabava de fitxar pel Draft
Gramenet. “Li vaig comentar a la
Natalia que estava buscant equip
i entre ella i els entrenadors em
van dir que hi anés a provar, i va
sortir molt bé”, comenta Perez-
payá, que va competir sis cursos
a Santa Coloma.

EL TEMPS 
“És un club molt familiar i pro-
per que sempre em va posar les
coses molt fàcils i va entendre
les meves condicions particu-
lars. I el mateix puc dir ara del
CB Roser. Entenc que sigui in-
còmode per a l’entrenador i les
companyes que em pugui per-
dre algun entrenament i partit,
però intento dedicar-li el màxim
temps possible a l’equip”, con-
fessa l’entrevistada.

SENSE GRUPETS 
Es nota que es troba molt a gust
al CB Roser d’Iván Faure. “És
un gran equip humà i esportiu
sense grupets. Som un grup
únic que s’estima, es respecta i
s’ajuda en tot moment. Tenim
la sort d’haver perdut només un
partit, però hi ha hagut alguns
enfrontaments en què ens ha
sortit cara i que podíem haver
perdut. Són advertències per
quan arribi el dia, que intenta-
rem retardar el màxim possible,
és clar”, valora Perezpayá.

Toni Delgado
SANTA COLOMA

La veud’Inés Perezpayá
» L’exjugadora del Draft Gramenet, nefròloga, reivindica la millora de les condicions laborals a la sanitat   

» “La vida amb guàrdies és horrible; no tenen cap mena de sentit ni haurien d’existir”, lamenta

Inés Perezpayá, alera pivot del CB Roser. Foto: M.A. Chazo/ FCBQ

“No sé per què, però 
es parla poc del ronyó;
si et falla, el punt final
és la diàlisi”, diu
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Viu en línia

L’acció se situa en un poblet del Pirineu
aïllat per l’orografia, el fred, la neu i la bro-
ma. Els joves del poble són a la guerra,
i el Jan, el pare, ha anat a buscar un mos-
so per ajudar-los en les tasques del
camp. L’arribada d’un home jove per-
torbarà l’ordenada vida de la casa i de les
quatre dones de la família.
Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Quatre dones i el sol
Jordi Pere Cerdà

La cantant Núria Graham va publicar el
passat dia 20 el seu quart àlbum, Cycla-
men (Verve Forecast). En aquest nou tre-
ball, format per tretze cançons, la jove ar-
tista ha creat “un nou espai sonor”, tal
com ella mateixa ha explicat en una en-
trevista concedida a l’ACN. “El disc és ca-
tastròfic en moltes temàtiques, però és
lluminós”, ha detallat. 

Música

Hivern de 1943 al Pirineu. La Sara i l’An-
toni viuen en un petit poble d’Andorra.
Cada dia reben notícies de l’evolució de
la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu
amic Sendo ve amb uns jueus per ama-
gar-los al poble. La vida es torna més
complicada quan els alemanys arriben
al municipi a la recerca d’aquests jueus
que hi ha amagats.

Pelis i sèries

El fred que crema
Santi Trullenque

Cyclamen
Núria Graham

Picasso. Paisatges humans
La Galeria Mayoral de Barcelona (Consell de Cent, 286) va in-
augurar el 18 de gener una nova exposició: Picasso. Paisatges
humans. La mostra, programada amb motiu del cinquantè
aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso, vol exhibir el gust
de l’artista per la naturalesa humana. Així ho va explicar el
dia de l’estrena la comissària de l’exposició, Victòria Comba-
lía, en declaracions a l’ACN. “Els paisatges humans, les figures,
els retrats, són un dels temes cabdals de la seva carrera, i per
això hem reunit un conjunt d’obres on la figura humana és la

protagonista”, va detallar Combalía al mateix mitjà.

Vicky Luengo (Palma, 1990) i Pol
López (Barcelona, 1984) han de-

mostrat ser un tàndem que funcio-
na a la perfecció. S’ha vist en les úl-
times setmanes a les sales de cine-
ma, i es va veure el 22 de gener a
la 15a edició dels Premis Gaudí. La
parella es va endur els guardons a
la millor interpretació protagonista
femenina i masculina per Suro, la
pel·lícula que també va recollir el
premi a la millor direcció novella
per a Mikel Gurrea. De fet, Gurrea i
Luengo també són candidats a en-
dur-se el Goya en les seves catego-
ries. D’altra banda, la triomfadora
de la nit dels Gaudí va ser, per des-
comptat, Alcarràs, de Carla Simón.

L U E N G O  I  L Ó P E Z

A LES XARXES...

Triomfar en el món de la interpretació
Els dos actors s’estan construint una carrera sòlida

Famosos

Guanyar el Gaudí a millor interpretació
Tots dos l’han aconseguit per la pel·lícula ‘Suro’

Reconeixement
Hi ha consens: es mereixien aquests premis

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Mai no és massa tard per fer realitat un
somni. El desembre del 2019, Alba Do-
nati, una reconeguda poeta italiana, va
decidir canviar de vida i obrir una peti-
ta llibreria a Lucignana, el poblet de la
Toscana on va néixer. Amb tan sols 180
habitants, l’empresa semblava con-
demnada al fracàs, però sorprenent-
ment va despertar entusiasme.

Llibres

La llibreria del turó
Alba Donati

| Fire Emblem Engage
La saga Fire Emblem té una nova entrega que ens situa en un continent format

per quatre nacions, on tornarà un enemic que va marxar fa mil anys. Per a Switch. 
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGAR-SE

Les persones grans i les que pertanyen a un col·lectiu 
de risc s’han de vacunar contra la grip i la covid

DIETA

VACUNES

MEDICACIÓ

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

i CARDIOLOGIA

El fred ja és aquí i sembla que les temperatures baixaran
molt a partir d’ara. Comença, doncs, la temporada alta de
refredats i de grips, però hi ha altres malalties que també

s’agreugen amb el fred i, particularment, amb l’arribada de Na-
dal: són les malalties cardiovasculars. 
Diversos estudis internacionals adverteixen d’un augment

dels atacs de cor i d’altres problemes coronaris a mesura que
baixen les temperatures. Un de britànic, elaborat per un grup
d’investigadors de la London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, revela que la reducció d’un sol grau centígrad en la tem-
peratura mitjana diària s’associa a un increment d’un 2% en el
risc de patir un atac de cor. Durant aquest estudi es van detectar
200 infarts més a l’hivern que en èpoques amb temperatures
més altes, d’un total de 800 casos analitzats. 
Quant a la proximitat de Nadal, no afecta tant l’emotivitat de

les festes com el fet que coincideixen amb l’inici de l’hivern i
amb la temporada alta de grip i de covid. Les infeccions del trac-
te respiratori estan associades a la insuficiència cardíaca, a les is-
quèmies i a les malalties coronàries.    

El fred agreuja el mal de cor

Quan fa fred cal triar les peces de roba més adients 
en funció de la temperatura, el vent i la humitat

Les claus

El sedentarisme i els menjars contundents de les festes
nadalenques poden augmentar el risc cardiovascular 

Les persones que pateixen alguna cardiopatia 
han de ser especialment curoses amb la seva medicació 
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