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Esperit republicà

El Barcelonès Nord bat rècords
en la creació de llocs de feina

El 2022 es va tancar amb més de 90.000 treballadors en actiu, una xifra que no es veia des de l’any 2008 pàg 3
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El Barcelonès Nord va tancar l’a-
ny 2022 amb 90.550 llocs de fei-
na, la xifra més elevada des del
juny del 2008. A banda, el nom-
bre d’afiliacions a la Seguretat
Social es va situar en les 155.426
persones, la segona xifra més ele-
vada des del 2012. I una última
xifra, el nombre d’empreses va
augmentar i ja frega les 7.750,
amb un creixement del 2,1%, for-
ça més alt que el de la mitjana de
tota Catalunya, un 0,3%. 

Aquest carrusel de xifres està
extret de l’informe del teixit em-
presarial i mercat laboral del
Barcelonès Nord, elaborat pel
Gabinet d'Estudis Econòmics
de la Cambra de Comerç de Bar-

celona, i que es va fer públic di-
mecres al matí. Les dades donen
peu a l’optimisme, assegura el
president de la Cambra del Bar-
celonès Nord, Pere Alemany:
“Clarament hem deixat la pan-
dèmia enrere”. Per a Alemany,
“el dinamisme del mercat labo-
ral està esdevenint un veritable
motor per a la recuperació de l’e-
conomia del territori i del con-
junt de Catalunya”. L’optimisme
va més enllà: “De fet, el Gabinet
d’Estudis de la Cambra ha revi-
sat a l’alça, fins al 5%, la previsió
de creixement del PIB per al
darrer any 2022”.

MASSA MOBILITAT
D’entre tant d’optimisme, hi ha
una dada que sí que preocupa la
Cambra. Gairebé la meitat dels
afiliats a la Seguretat Social re-
sidents al Barcelonès Nord surt

d’aquesta zona per treballar. Es-
tem parlant d’unes 64.000 per-
sones que han de sortir del ter-
ritori per anar a la feina, del to-
tal de 155.426 persones afiliades
que hi viuen. Des de la Cambra

del Barcelonès Nord, el president
descriu la dada com a “substan-
cial” i admet que aquesta és una
dinàmica “que ja s’anava detec-
tant en informes anteriors”. Un
dels motius que expliquen
aquesta alta mobilitat té a veu-
re amb la deslocalització. “El
territori no ha sabut ocupar el

buit que la deslocalització em-
presarial del sector siderúrgic va
ocasionar, un sector potent i ge-
nerador de llocs de feina que avui
dia no hi és present”, analitza
Alemany. En aquest sentit, des
de la Cambra detecten una opor-
tunitat per revitalitzar el teixit
empresarial a través del Hub
Digital de les Tres Xemeneies.
“Un entorn físicament compac-
te i accessible, tècnicament con-
nectat i urbanísticament equili-
brat, que generi activitat econò-
mica i connecti pimes, empreses
emergents, incubadores, acce-
leradores, entorn educatiu i de
recerca”, diuen des de l’entitat. 

MODEL AMB VALOR AFEGIT
La presentació dels resultats de
l’informe va estar marcada per
l’anunci per part del Govern
central, el dia anterior, de la

pujada del Salari Mínim Inter-
professional (SMI) fins als 1.080
euros, en 14 pagues. 

Des de la Cambra del Barce-
lonès Nord asseguren que sem-
pre han defensat l’augment del
salari mínim “per contribuir a
construir i desenvolupar un mo-
del econòmic de més valor afe-
git”. De fet, Pere Alemany re-
corda que la Cambra va elaborar
l’any 2020 un estudi monogrà-
fic en el qual s’apuntava que
Catalunya hauria de situar l’SMI
entre els 1.000 i els 1.100 euros
anuals en 14 pagues. 

“Aplaudim l’acord assolit,
però instem les administracions
a fer possible un increment que
situï Catalunya en una posició si-
milar a la que tenen economies
europees com la dels Països
Baixos o Irlanda”, conclou el
president de la Cambra.

Una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya, el març de 2021. Foto: Aina Martí/ACN

Elmillor anydes del 2008
» El 2022 va tancar amb 90.550 treballadors al Barcelonès Nord, xifra que no es veia des de feia 14 anys

» La nota negativa: gairebé la meitat dels empleats han de sortir del territori per anar a la feina

“Aplaudim la pujada
del salari mínim als
1.080 euros”, declara el
president de la Cambra

Gerardo Santos
BARCELONÈS NORD
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Després d’un repor-
tatge en què noies ex-

pliquen com senyors
molt grans els donen begudes amb co-
ses, Montserrat Nebrera diu: “Si no hi ha
noia, no hi ha acció delictiva”. Ens que-
dem totes a casa i així no hi ha agres-
sions sexuals? Ens matem i així no hi ha
accions delictives?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si d’aquí a uns mesos
tanca la llibreria del

barri per posar-hi un su-
permercat 24 h. Si la merceria històri-
ca plega perquè un bar de copes pot
pagar més lloguer. Si baixes a la ferre-
teria i hi trobes una cadena de menjar
ràpid. Recorda que un Pla d’usos ho po-
dria haver evitat.

@EnricB_

És meravellós que la
jutgessa que porta el

cas de Dani Alves “bun-
queritzi” la causa, que no permeti fil-
tracions a la premsa i imposi sancions
si es produeixen. Aquest tipus d’accions
són essencials per protegir les víctimes,
i difondre aquest tipus d’informació no-
més revictimitza.

A partir d’avui mateix
[30-1-2023], deixaré de

presentar el @ZonaFran-
caTV3. Plego arran de la decisió presa
per la direcció de TV3 d’apartar del pro-
grama el Manel Vidal, una decisió que
considero injusta i inacceptable tant en
el fons com en la forma en què s’ha
pres i comunicat.

@joeldiazbrah@alba_alfageme_@laiamauribaraza

La lupa

uatre mesos després de la mort sota cus-
tòdia policial de Jina Amini, una jove kur-
da de 22 anys, les manifestacions i la re-
pressió continuen d’una manera acarnis-
sada a l’Iran. Jina –tot i que mediàticament

se la coneix com a Mahsa– havia estat detinguda i for-
tament colpejada per la Policia de la Moral per no por-
tar de manera correcta el vel. Volien obligar-la a fer
un curs de reeducació de conducta perquè aprengu-
és a ser una noia pudorosa.

Immediatament després del seu assassinat, les pro-
testes liderades per milers de dones van estendre’s per
tot el país sota el crit de “Jin, Jiyan, Azadi” (dona, vida
i llibertat). Aquest lema, que té origen en el projecte
revolucionari kurd, té un significat polític que va més
enllà d’un eslògan i es fonamenta en la idea que l’a-
lliberament de la societat i la destrucció del capitalisme
i de l’Estat passen per l’inexorable alliberament de la
dona a tot el món.

Les diverses interseccions que travessaven la
seva identitat han fet esclatar i mantenen unes pro-
testes sense precedents al país persa, liderades per les
dones i a les quals s’han sumat altres col·lectius i po-
bles que pateixen una doble o triple opressió i dis-
criminació, com és el cas de kurds i balutxis a l’Iran.
I també tenen el suport de nombrosos homes, als quals
el pes d’aplicar i seguir normes conservadores tam-
bé els cau com una llosa.

Cap país està absent de discriminació ni de vio-
lències cap a les dones, però n’hi ha alguns en els quals

la institucionalització social i política de la violència
es converteix en una vulneració de drets humans fla-
grant i en una persecució específica per la senzilla raó
de ser dona.

Aquest fet et converteix en una diana en l’àmbit
públic per l’Estat, pels cossos policials, pels líders re-
ligiosos i pels homes del teu entorn social, alhora que
també ho ets en l’àmbit familiar, on pares, germans
i cosins es converteixen en els garants de la teva hon-
ra. La discriminació, la violència i les vulneracions de

drets fonamentals en tots els àmbits posen en greu risc
la vida de les dones, entesa com una vida lliure, au-
tònoma i amb dignitat.

La violència, la persecució i la discriminació cap
a les dones no se circumscriuen a l’àmbit legal quan
se’ns atorguen menys drets. També es manifesten
en aquells casos en els quals, encara que existeixin
marcs normatius garants o amb certes garanties, el
desplegament efectiu d’aquests drets és inexistent.
També és important parlar de la violència que pa-
teixen les dones quan transgredeixen normes socials
que no necessàriament han de ser lleis, però que a

les seves comunitats, barris o països tothom acata
i segueix. Això és d’absoluta rellevància, ja que és
difícil de provar i, per tant, també es posa en dub-
te amb facilitat. I és important tenir-ho en comp-
te tant allà com aquí, en el marc de les societats oc-
cidentals.

El sistema hegemònic patriarcal es manifesta de
forma diversa segons on es visqui, però es fonamen-
ta sobre la mateixa base: dominació i explotació de les
dones i de la natura.

Podem parlar de l’Iran o de l’Afganistan, però en
altres latituds i sota contextos socioculturals dife-
rents trobem milers de dones que surten al carrer
per protestar, per exemple, contra la penalització de
l’avortament.

El debat és present aquests dies a l’Estat espany-
ol i hem vist el retrocés als Estats Units i a Hongria,
igual que a Nicaragua, Hondures, el Salvador o Gua-
temala. L’Església catòlica i evangèlica, així com el con-
servadorisme polític, han segrestat en nom de la vida
els drets reproductius de les dones, entre molts altres.
De la mateixa manera que l’islam polític a l’Orient Mit-
jà, al nord d’Àfrica i en alguns països africans o asià-
tics exerceix un control social i de classe a través del
cos, dels atributs i del desig de les dones.

Per aquestes raons és fonamental tenir en comp-
te les persecucions específiques que pateixen les do-
nes, per donar-hi una resposta adequada a través del
dret d’asil quan fugen d’aquestes situacions i arriben
a les portes d’Europa.

El patriarcat es manifesta diferent
segons on es visqui, però es

fonamenta sobre la mateixa base

per Dilara Ekmen (CCAR)

Dona, vida i llibertat

Fo
to

: A
le

ix
 F

re
ix

as
/A

C
N

Q



5 | 

línianord.cat2 de febrer del 2023

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

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

Els pensionistes no s’aturen1

2
La perllongació de l’L1 cap a Badalona entra
als pressupostos del Govern per primer cop

La FAVGRAM es posiciona 
en contra dels okupes de La Kasa

El regidor de Badalona Manel Sorribas nega
haver paralitzat cap expedient disciplinari

Admesa a tràmit la querella 
contra el regidor badaloní Manel Sorribas

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@324cat: Bob Pop i Marc Ferrer [després
de Jedet] també denuncien assetjament
per part del productor Javier Pérez durant
la festa posterior als premis Feroz.

@aleixclario: President @KRLS: “La sen-
tència del TJUE deixa les extradicions en
via morta, i les condicions que imposa per
emetre’n de noves les fa inviables”.

#ElTJUEHaParlat

@centre_IRIDIA: Cinc activistes es que-
rellen contra el policia que va fer servir
les relacions sexeafectives per infiltrar-se
als moviments socials de Barcelona.

#UnAltrePoliciaInfiltrat #AssetjamentAlsFeroz

Safata d’entrada

La recent visita del minis-
tre espanyol de Cultura,
Miquel Iceta, al parc de

Can Zam s’emmarca en el con-
text d’una ciutat, Santa Coloma
de Gramenet, que continua sent
l’única urbs catalana de més de
80.000 habitants que encara
no té un parc central digne d’a-
quest nom, és a dir, amb una
zona frondosa. L’espai que s’hi
va adjudicar, pactat per la ciu-
tadania amb l’alcaldessa Ma-
nuela de Madre l’any 1997 i re-
validat per l’alcalde Bartomeu
Muñoz el 2006, és un gran erm,
de tres hectàrees, dedicat, ben
pocs dies a l’any, a macrocon-
certs, com ara el Rock Fest.

La Plataforma en Defensa de
la Serra de Marina i Can Zam fa
anys que demanem la finalització
del parc, en funció d’un projecte,
pactat amb la ciutadania, per al
conjunt de les 30 hectàrees de
Can Zam, de la Pallaresa a la Ca-
caolat, i de la carretera de la
Roca fins al riu. També reivindi-
quem qualsevol actuació a la
zona que s’emmarqui en aques-
ta planificació global. Una ac-
tuació per a la qual no hi ha vo-
luntat política per fer-se realitat.

Tanmateix, resulta que els
darrers temps es van congriant
actuacions a tort i a dret, que
ignoren el valor únic del conjunt
del parc, com ara:

Pobre parc de Can Zam 
per Pep Palacio (Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam)

- L’obertura de l’avinguda
Anselm Riu fins al Besòs, que
parteix el parc en dos, i aporta
molt soroll i contaminació.

- La instal·lació definitiva
d’un segon institut, que ja te-
nia prevista una altra ubicació
més adient.

- Ara, dos partits del con-
sistori hi volen fer un gran edi-
fici, esportiu i multiús, que afe-
girà molta pressió a un espai
natural inacabat. Pobre parc de
Can Zam.

Amb l’esclat de la pandèmia
ja es va demostrar l’imprescin-
dible que és per a la població el
fet de tenir un parc pla i acces-
sible per a tothom. En el futur,
aquesta necessitat augmentarà
encara més. En pocs anys, tots
els cotxes que circulin hauran
de ser de zero emissions... elèc-
trics i caríssims! N’hi haurà
pocs. Això forçarà molta i mol-
ta gent de la nostra ciutat, una
de les més denses i pobres en
renda per càpita de Catalunya,
a gaudir aquí bona part del
seu temps de lleure.

Els forestals voluntaris
(“bruixots”, com ens anome-

nem a Gramenet), veiem el
progressiu declivi del bosc a
causa de l’escalfament plane-
tari. Cada setmana hem de ta-
llar arbres adults, morts, que
vam plantar fa dotzenes d’anys
i que haurien d’estar plens de
vida. Aquests 25 mesos seguits
de sequera sense precedents (i
calorades i més calorades ex-
tremes) van confirmant la pre-
dicció científica que creu que, a
la Serra de Marina, el bosc és
terminal en una generació. Ja
ho veurem.

En tot cas, l’emergència cli-
màtica va augmentant el valor
únic de gran parc possible a
Gramenet i, sobretot, la seva
frondositat, per poder-nos-hi
refugiar de les calorades. A
més a més, Can Zam és un es-
pai pla, amb molta aigua sub-
àlvia (fluvial), al contrari de la
costeruda i cada cop més seca
Serra de Marina. 

És per això que des de la
Plataforma en Defensa de la
Serra de Marina i Can Zam
implorem als polítics i polí-
tiques locals que tinguin vi-
sió de futur.
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Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Els semàfors

L’acord sobre els pressupostos
de la Generalitat al qual han
arribat aquesta setmana ERC 
i PSC permetrà el tan desitjat
perllongament de la Línia L1 
del metro a Badalona. Haurà 
de donar servei als barris 

de Montigalà, Lloreda i Bufalà.
pàgina 10Generalitat

La Fundació Irla ha presentat
una biografia sobre Celestí

Boada, alcalde de Gramenet de
Besòs per ERC entre 1936 i 1938.

L’autor de la biografia, 
Pau Vinyes i Roig, recorda que 
el llegat de Boada va caure 
en l’oblit durant dècades.

pàgina 14Fundació Irla

L’Ajuntament ha acordat amb
l’empresa Visoren l’aturada

temporal dels rebuts retroactius
dels subministraments arran de
l’augment (en alguns casos, de
1.000 euros) del preu de l’aigua
calenta i la calefacció als pisos

socials de Can Gaietà.
pàgina 18Aj. de Tiana
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Mirada pròpia

N

Fa uns mesos, vam rebre al despatx uns
clients que volien fer-se un xalet. Ens anà-
vem mirant de reüll entre els companys
mentre conversàvem amb ells. Feia molt de

temps que ningú no ens demanava un xalet.
Els darrers clients ens havien demanat cases. Al-

guns, cases de primera residència per viure-hi tot
l’any, altres, segones residències, cases de vacances
fora de la ciutat. La veritat és que l’ús que li dona-
ran a l’habitatge és una cosa que sorgeix a les pri-
meres converses, però en aquest cas, el xalet, dit així,
el vam relacionar sense dubtar-ho amb una casa de
cap de setmana. Ningú viu en un xalet.

Recordo la primera vegada que vaig sentir la pa-
raula. Devia tenir set o vuit anys, pels volts del fi-
nal de la dècada dels 70. El meu oncle es va comprar
un solar a prop de Maçanet de la Selva –llavors tam-
poc ningú l’anomenava terreny–, on pretenia fer-se
un xalet per als caps de setmana.

Per a la família va ser una notícia bomba, una
cosa fora del nostre abast, fins i tot de la nostra ima-
ginació. Solíem passar les vacances, com la majo-
ria de les persones, en cases de familiars en algun
poble, o bé fent càmping. Calculo que, en aquella
època, el meu pare tenia un Seat 124 Special de co-
lor granat, que pagava puntualment cada mes. Era
el nostre mitjà de transport per a tot, vacances in-
closes. Recordo el dia que li va instal·lar una bola
de remolc a la part del darrere, per anar a buscar
la rulot, una Hergo Gacela nova de trinca, també pa-
gada a terminis. Una casa amb rodes que ens se-
guiria a tot arreu i amb la qual passaríem els millors
anys de la nostra vida.

L’anunci del xalet del meu tiet –en realitat ell en
deia “xalé”– ens va sorprendre per inabastable. Vi-
víem de lloguer al barri del Clot a Barcelona i amb
prou feines es pagaven els col·legis a final de mes,
així que, pensar a comprar una segona casa era una
cosa inimaginable per a nosaltres. El meu pare ar-
gumentava amb despit –cosa que jo compartia sen-
se ombra de dubte– que per què voldria algú una
casa quieta en un lloc podent tenir-ne una amb ro-
des i portar-la a tot arreu. Quina meravella, pare…
Ni Roberto Benigni.

La cosa és que, amb el temps, la gent es va anar
fent xalets. Van arribar els 80 i els embussos de cot-
xes a les entrades i sortides de les grans ciutats van
començar a ser habituals. A Barcelona, una ciutat

d’esquena al mar, sense platges, sense rondes i pràc-
ticament sense espais verds o de lleure, la gent s’es-
capava el cap de setmana, fugint de la ciutat. A la Pre-
fectura de Trànsit, es desplegava l’operació sortida
i l’operació retorn, un llenguatge caspós al qual ens
vam començar a acostumar i que reflectia la mag-
nitud de la tragèdia. Els que ja no podien fer-se un
xalet es van començar a comprar apartaments en
blocs residencials; sortien del seu pis de la ciutat i
es posaven en un altre d’una urbanització de l’ex-
traradi d’algun poble, a la costa o a la muntanya.

El nostre càmping a Blanes, en un altre temps ter-
ra indomable dels capricis del Tordera i el seu del-
ta, va acabar envoltat de blocs d’habitatges que ens
miraven desafiadors com si fóssim Arapahoes en un
gueto reparcel·lat. La cala de Sant Francesc, aque-
lla platja salvatge on cuinàvem sardines les nits d’es-
tiu, es va omplir de xalets i d’aparcaments de cot-
xes a cel obert.

La nostra casa amb rodes va quedar relegada a
les aventures de les vacances d’estiu, gairebé sem-
pre en acampada lliure. La vall de Pineta, Ordesa o
Benasc, llocs que, llavors, encara estaven fora de l’a-
bast del turisme massiu. Però els hiverns inactius

en un cementiri per a caravanes li van donar l’es-
tocada definitiva fins que ens en vam desfer.

Afortunadament, la ciutat va canviar, en aque-
lla època. La transformació de la Barcelona olím-
pica va deixar un llegat de platges, espais lliures i
oferta cultural que, a poc a poc, van anar atraient
els seus habitants i altres turistes. En una ciutat
oberta al mar, ja no es feia tan urgent escapar-se el
cap de setmana.

Avui molta gent jove ja no té cotxe, sens dubte
perquè cada cop són més cars i comporten més des-
peses, però també per un cert canvi d’actitud. Els dies
festius a la ciutat ja no són la desolació que eren en
dècades anteriors; darrerament ni tan sols el mes
d’agost. A la gent li agrada la ciutat. No considera
una condemna quedar-s’hi el cap de setmana, de la
mateixa manera que no considera un privilegi tenir
un xalet on passar-se el diumenge tallant la gespa
o arreglant la teulada. Sembla que hi ha altres prio-
ritats. Les cases, com els cotxes, són per viure-les.

Malgrat totes les virtuts d’aquesta ciutat més or-
denada i més segura, però, hi havia alguna cosa d’a-
quella Barcelona de Vázquez Montalbán que em ge-
nera certa nostàlgia. Potser per la fragilitat de llocs
com els xiringuitos de la Barceloneta o els engi-
nyosos llocs de pesca que la gent es construïa en una
escletxa, entre les roques del trencaones. Una ciu-
tat on et podies topar a cada cantonada amb una fo-
guera de mobles vells per la revetlla de Sant Joan
o saltar la tàpia del col·legi Claret per jugar a fut-
bol fins a les tantes. Una ciutat on el paisatge urbà
i domèstic es creava per apropiació, com una con-
questa territorial. En una ciutat indubtablement més
precària, aflorava amb facilitat el caràcter nòmada
de les persones, una actitud exploradora ancestral
que ens ha fet conquerir el món i ens empeny a des-
cobrir-ne d’altres.

A l’època en què vam comprar la nostra rulot,
l’arquitecte italià Aldo Rossi construïa a Venècia la
seva proposta de Teatre flotant del Món per a la Bi-
ennal d’Arquitectura. El teatre va arribar a creuar
l’Adriàtic fins a Dubrovnik. M’agrada pensar que de-
via dir alguna cosa semblant: “Qui voldria repetir
la funció sempre al mateix lloc podent navegar per
tot arreu…”.

Potser ha arribat el moment d’afrontar el disse-
ny del xalet dels nostres clients amb valentia, posant-
li un parell de rodes.

Les millors
perles

Jaume Collboni s’ha fet tiktoker. El candidat socialista 
a l’alcaldia de Barcelona ha fet un vídeo que ja ha fet el salt a

altres xarxes socials, com Twitter, i que ha generat tota mena
de comentaris. Aquesta campanya electoral serà llarga.

Que diu Marie Kondo, gurú de l’ordre, que s’ha adonat
que amb tres fills és impossible tenir la casa

endreçada. Vaja, Marie, ja ho podries haver descobert
abans de frustrar mitja humanitat amb els teus llibres.

Aconseguir que els més petits es prenguin el medicament
que necessiten sovint és complicat. Per això és tan

important l’enginyós assaig de l’Hospital Vall d’Hebron:
medicaments amb textura i aspecte de llaminadura.

Embús a l’A-7 a Marbella. És cert que no és la notícia de
l’any, però atents al motiu: un conductor va paralitzar

l’autovia llençant bitllets de 50 euros per la finestra. 
Un altre conductor se’n va emportar fins a 500.

LA FOTO

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

El xalet

Lluís Sibils/ACN

Rulot Hergo Gacela de 1978. Foto aportada per l’autor

En una ciutat més precària,
aflorava amb facilitat el caràcter

nòmada de les persones
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@EstelSole: L’amor també és fer la truita
a la teva parella tal com a ell/a li agrada,
malgrat que a tu t’agradi ben al revés de
com li agrada a ell/a.

@txellfeixas: Iran: el règim condemna a
10 anys i mig de presó dos joves de 21 i 22
anys per ballar a l’anomenada –irònica-
ment– plaça de la Llibertat. 

@PunsodaRicart: No us passa que per ho-
res que dediqueu als nens sempre us sem-
bla que no són prou? La necessitat d’amor
dels humans és infinita.

Tribuna

Ara fa vint anys, VINT, que al solar que l’Ins-
titut Català del Sòl té a l’antiga fàbrica de l’Es-
trella de Badalona hi vàrem prometre la
construcció de 375 habitatges de protecció ofi-

cial. Fa 8 anys, VUIT, que es redacta el planejament de
les Tres Xemeneies, que en preveu al voltant d’uns 400
d’aquesta tipologia. I jo, pel meu passat, també en soc
responsable.

A cada ciutat metropolitana, i a la capital, hi podem
trobar exemples de desenvolupaments eterns, o per co-
mençar, de fa més d’una dècada. Entremig hi ha hagut
la crisi immobiliària, la crisi de les caixes i dels bancs,
la pandèmia, la guerra i també noves lleis d’urbanisme,
de contractes i de transparència que han anat posant ele-
ments de “garanties” que han contribuït clarament al fet
que, per totes aquestes raons combinades, fer habitat-
ge a Catalunya hagi esdevingut una missió titànica.
Aquests atenuants no exculpen els que hem estat als go-
verns, però ajuden a explicar que l’urbanisme és una gim-
cana molt complicada de fer.

I això tenint en compte expressions com la d’“emer-
gència habitacional” o tantes altres que els polítics i els teò-
rics s’han anat empescant per posar de manifest que a Es-
panya som a la cua de la construcció d’habitatge protegit.
En aquesta matèria, des dels àmbits públics, reguladors
i executius s’ha insistit a prendre mesures en contra de qui
en té, en contra de qui en fa i en contra de qui en compra.
Augments fiscals en forma d’impostos i taxes, i obligacions
de cobrir tot allò que des del món públic no s’ha fet.

En els darrers anys, per fi, en l’àmbit metropolità s’ha
promogut un concurs perquè públics i privats poguessin
abordar conjuntament la producció d’habitatge protegit.
I s’ha constituït una societat –HMB SA– per, teòricament,
fer milers d’habitatges. Abans, però, ja s’havien aprovat
planejaments consorciats amb ajuntaments per fer que
el Govern català i els locals promoguessin habitatge, amb
un èxit ben escàs. Molts d’ells es van desfer, perquè pre-
tenien fer habitatges allà on no hi ha demanda suficient.
Crear els instruments on no hi ha demanda no acostuma
a sortir bé. Però com deia, aquesta col·laboració publi-
coprivada sí que podria reeixir. Ho veurem.

Sigui com sigui, l’administració sempre ha anat pre-
nent mesures per mirar de contribuir a augmentar el parc
d’habitatge públic. No tot han estat fracassos. La pos-
sibilitat de comprar-ne de fets als privats ha estat, aques-
ta sí, una bona mesura. Però moltes altres, sobretot les

que tenen a veure amb mostrar un món de bons i do-
lents, han esdevingut neutres o dolentes. La darrera, el
topall dels preus del lloguer, que els ha fet augmentar i
ha tret habitatges d’aquesta tipologia del mercat.

Per fer habitatge, públic o privat, no hi ha més cera de
la que cremarà en les següents frases. Per fer habitatge,
deia, és fonamental tenir una economia en marxa. Que
rutlli, que hi hagi feina. I que la feina permeti obtenir uns
sous que siguin suficients per adquirir préstecs, i tornar-
los. Si no tens feina, no pots accedir a cap habitatge. Pots
mirar de trampejar, amb lloguers socials i amb alguna aju-
da, però seràs a la roda de l’escassetat d’una oferta que
sempre serà insuficient i, gairebé sempre, dolenta. I tam-
poc podràs accedir a una provisió pública d’habitatge, per-
què sempre hi haurà un preu a pagar i una obligació i una
responsabilitat dels gestors públics a complir.

Com resoldre una qüestió evident, que afecta tota
mena de gent amb ingressos, siguin molts o pocs? S’ha
de generar oferta de lloguer. S’ha d’escurçar la burocràcia.
S’han d’emetre llicències en 90 dies i no en 400. S’ha d’in-
centivar fiscalment l’estalvi destinat a l’habitatge. S’han
de transformar infraestructures i/o sòl per generar sos-
tre edificable. Cal generar oferta, però s’ha de saber que
fer molts habitatges no resol la qüestió si no hi ha fei-
na, pagada suficientment, que permeti atendre lloguers
o hipoteques. I també s’ha de saber que el sòl és finit, i
que no és sostenible crear megaurbs. I no ho volem. Es
poden fer més habitatges, segur, però no es poden fer
tots en un àmbit proper. I és per això que, si no podem
viure a la ciutat on treballem, necessitarem arribar-hi.
Com als 80 es va crear una xarxa de metro més enllà de
la capital, hem de fer una xarxa ferroviària més enllà de
l’àmbit metropolità. I distribuir-hi activitat en anelles,
perquè no tothom tingui el seu pa a Barcelona, sinó que
el pugui tenir als Vallesos o a la Catalunya Central.

Avui, la gent sola, la gent jove i la gent nouvinguda
a l’àrea de Barcelona i a Barcelona ciutat tenen molt com-
plicat trobar un habitatge o llogar-lo a un preu possible.
Aquesta setmana hem llegit la història d’una senyora que
cada dia treballa a 700 kilòmetres de casa seva, netejant
una escola. Viu a Nàpols i va fins a Milà. En tren d’alta
velocitat. Que no hi hagi “Joseps o Josefines” a casa nos-
tra depèn de si som capaços de flexibilitzar-nos, de crear
riquesa en equilibri i de trobar el punt mitjà entre una
fiscalitat que no ofegui i uns sous que puguin defensar
ciutadans independents.

Flaixos

Cal generar oferta, però
s’ha de saber que fer molts

habitatges no resol la
qüestió si no hi ha feina,
pagada suficientment,

que permeti atendre
lloguers o hipoteques. 

I també s’ha de saber que
el sòl és finit, i que no és

sostenible crear
megaurbs. Es poden fer
més habitatges, segur,

però no es poden fer tots
en un àmbit proper

“

“
per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Giuseppina Giuliano o Josefina Julià
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Més d’un centenar de persones
van acudir el passat divendres 27
de gener a l’Espai Línia per a la
inauguració de Premsa de pro-
ximitat metropolitana. Un re-
corregut per la història. Es trac-
ta de la primera exposició de
premsa metropolitana de Bar-
celona i repassa la història i la re-
llevància d’aquest fenomen a
través de 90 capçaleres històri-
ques dels barris de Barcelona i de
l’àrea metropolitana. Entre els
assistents, va destacar la pre-
sència de personalitats del món
polític i cultural, com Dolors
Sabater, Xavier Trias, Josep
Martí Blanch, Fèlix Riera o Ana
María Aguirre.

La mostra combina edicions
originals, facsímils i reproduc-
cions ben contextualitzades his-
tòricament per poder entendre
el paper que han tingut aques-
tes publicacions a l’hora de
mantenir informats els ciuta-
dans durant tants anys. Els tex-
tos del professor Joan M. Cor-
bella ens acompanyen per tota
la sala recordant que el futur de
Barcelona i de la seva rodalia
implica entendre i potenciar la
proximitat metropolitana. L’ex-
posició ha comptat amb el su-
port de la Secretaria de Mitjans
de Comunicació de la Genera-
litat de Catalunya.

EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓ LOCAL
Oriol Duran, secretari de Mitjans
de Comunicació i Difusió de la
Generalitat; Francesc Fàbregas,
president de l’Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal
(ACPC); Josep Ritort, secretari
general de l’Associació de Mit-
jans d’Informació i Comunicació
(AMIC); i David Centol, editor
del Grup Comunicació 21, van
intervenir per reivindicar el pa-
per de la premsa de proximitat
metropolitana en el mapa
de la comunicació
catalana.

Duran va
fer un elogi
de la prem-
sa de pro-
ximitat i
va desta-
car preci-
sament la
seva habi-
litat per ob-
rir nous mer-
cats. “És una
premsa que es va
avançar en una cosa
que avui tothom vol fer: la
segmentació dels públics i ar-
ribar a audiències específiques”,
va afirmar. Per la seva longevi-
tat i la seva fortalesa, Duran va
destacar que “la premsa de pro-
ximitat metropolitana no no-
més sobreviu, sinó que creix i es
fa forta”.

Francesc Fàbregas, presi-
dent de l’Associació Catalana

de la Premsa Comarcal (ACPC),
va començar fort: “Ni la pandè-
mia ha pogut amb nosaltres”. I
va explicar per què la comuni-
cació local és tan important des
d’un punt de vista global: “Par-
lar de premsa comarcal és par-
lar de país, del que passa als po-
bles, a les comarques. Per a nos-
altres, això és cabdal, i per això
tenim una salut molt bona. I és
molt important que des de la ca-
pital es parli de premsa de pro-
ximitat”. Fàbregas, això sí, va fer

una crida al sector per
poder mantenir i

fins i tot ampliar
la força del pe-
riodisme de
proximitat:
“Necessi-
tem edi-
tors forts
que no de-
penguin de
les subven-

cions, capa-
ços de crear si-

nergies. Amb ells
continuarem exis-

tint i seguirem endavant”.
Josep Ritort, secretari de

l’Associació de Mitjans d’Infor-
mació i Comunicació (AMIC), va
destacar per què és tan important
la premsa de proximitat al nostre
entorn: “El que fa diferent Bar-
celona d’altres grans ciutats és la
vida de barri. És el lloc on vas créi-
xer, on treballes i on vols viure. I
per això a Barcelona i a l’àrea me-
tropolitana seguim tenint mit-

jans de paper que fan aquest bar-
ri”. Segons Ritort, “la proximitat
interessa, perquè és un servei
per a la vida metropolitana”. I una
bona mostra d’aquesta força són
els 114 mitjans en català que l’A-
MIC té a l’àrea metropolitana.

David Centol, editor del Grup
Comunicació 21 i promotor de
l’exposició, va apel·lar al valor
més emotiu de la mostra: “Ca-
dascuna d’aquestes més de 90
capçaleres és un tros d’història lo-
cal, un pedaç de vida, un relat que
mereix ser escoltat, i totes formen
part d’una oportunitat periodís-
tica: la visió metropolitana”. Per

a l’editor, és qüestió de temps que
més assumptes urbans es gestio-
nin des d’una òptica metropoli-
tana. I un d’ells és la comunicació:
“El territori mediàtic metropoli-
tà està naixent. I amb les seves 21
edicions, Línia n’és un exemple
que ja es troba en un moment dolç
de reconeixement de la seva visi-
bilitat. El seu potencial de creixe-
ment és enorme i ho podrem
comprovar en els anys vinents”.

La mostra Premsa de proxi-
mitat metropolitana. Un recor-
regut per la història es pot veu-
re a l’Espai Línia (carrer Girona,
52, Barcelona) fins al 30 de maig.

Espai Línia, la Casa dels Barris

Espai Línia inaugura la primera exposició 
depremsametropolitanadeBarcelona

Andreu Asensio
BARCELONA

4Els assistents a l’acte van vi-
sitar atentament l’exposició.
Cadascú s’acostava al panell on
hi havia les capçaleres del seu
barri i recordava en veu alta
com les havia descobert i les se-
guia. I molts visitants comen-
taven perplexos la gran varie-
tat de capçaleres que existien i
que encara existeixen a Barce-
lona i a l’àrea metropolitana.
Menció especial per a les joies
de la corona, les edicions ori-
ginals i els facsímils, del Diari
de Barcelona, La Veu de Sant
Martí o de Sarrià, que van atrau-
re moltes mirades.

Però més enllà de la història,

David Centol va voler destacar
la faceta més reivindicativa d’a-
questa exposició: “Recordem
la importància de la premsa lo-
cal com a instrument reivindi-
catiu. La guerra civil va tallar de
soca-rel la veu dels barris, i fins
als anys 50 la premsa local no va
tornar a sortir al carrer. Tími-
dament, van començar a sorgir
capçaleres tolerades pel règim,
fins que als anys 70 va esclatar
el fenomen de la premsa de
barris. A Sant Andreu, a Horta,
a Gràcia o a Sants, però també
a Badalona, a Santa Coloma
de Gramenet o a l’Hospitalet, el
fenomen va ser imparable”.

Història viva de la comunicació 
i de la reivindicació

Oriol Duran: 
“La premsa de proximitat
metropolitana no només
sobreviu, sinó que creix 
i es fa forta”

Francesc Fàbregas: 
“És molt important que
des de la capital es parli 
de premsa de proximitat”

Josep Ritort: 
“El que fa diferent
Barcelona d’altres ciutats
és la vida de barri, i per
això seguim tenint mitjans
de paper que fan barri”

David Centol: 
“Totes aquestes més 
de 90 capçaleres formen 
part d’una oportunitat
periodística: la visió
metropolitana”
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Els veïns del bloc incendiat
trigaran a tornar a casa seva

SUCCESSOS4Les reparacions
necessàries dels subministra-
ments d’aigua, gas i electricitat
que precisa el bloc incendiat la
setmana passada al carrer de
Castillejos poden anar per llarg,
de manera que no hi ha data pre-
vista perquè els veïns afectats pu-
guin tornar a casa seva. 

L’Ajuntament ha assegurat
que les 13 persones que hi viuen
“tenen alternatives residencials”,

de manera que no se’ls ha hagut
de reallotjar. L’incendi no va
causar ferits greus, tot i la viru-
lència amb què el foc es va es-
campar per la finca. 

La matinada del 25 de gener,
13 dotacions es van desplaçar al
bloc, després que una explosió
al taller mecànic dels baixos
provoqués un foc que, al seu
torn, va produir una sèrie d’ex-
plosions més.

Projecte pilot per l’habitatge
de Sant Roc i Artigues

HABITATGE4El Departament
de Drets Socials i l’Ajuntament
de Badalona desplegaran un
projecte pilot d’acció comunità-
ria d’inclusió residencial als bar-
ris de Sant Roc i Artigues. 

És el primer projecte que
arriba als barris de la zona sud de
la ciutat després de la dissolució
del Consorci Badalona Sud, el
passat mes d’abril. 

Per a aquesta nova acció,
que s’espera que comenci en-

guany, el Govern compromet
120.000 euros anuals entre els
anys 2023 i 2025, amb l’objec-
tiu de garantir, de la mà del ve-
ïnat, un bon ús i manteniment
dels edificis; millorar les rela-
cions de convivència, i detectar
situacions d’exclusió residen-
cial severa. De la mateixa ma-
nera, el programa farà front a si-
tuacions de necessitats socials
per tal d’activar, en cada cas, els
dispositius d’inclusió social.

METRO4L’acord sobre els pres-
supostos de la Generalitat al qual
han arribat aquesta setmana PSC
i ERC permetrà desencallar el
tan desitjat perllongament de la
Línia L1 del metro a Badalona. 

Així ho ha assegurat a les xar-
xes socials el primer tinent d’al-
calde, Àlex Montornès (ERC).
“Aquests pressupostos invertei-
xen en infraestructures que són
necessàries per al país i per al
Baix Besòs”, ha dit Montornès
amb relació al perllongament. 

Així, la línia vermella haurà
de connectar l’estació de Pom-
peu Fabra (L2) amb la colo-
menca de Fondo (L1), tot pas-
sant pels barris de Montigalà,
Lloreda-Sant Crist, Bufalà i per
l’estació de Rodalies.

El projecte va quedar aturat
el mes de setembre passat, quan
el conseller Puigneró va adme-
tre que el perllongament de la lí-
nia hauria d’esperar fins al 2028.
En conèixer la decisió, la Fede-
ració d’Associacions Veïnals de
Badalona (FAVB) va anunciar
protestes i va impulsar una de-

claració institucional al Ple de la
ciutat, demanant la represa del
projecte, que es va aprovar al ple-
nari del mateix mes de setembre. 

Ara, l’acord de pressupostos
contempla una partida de cinc
milions d’euros que “perme-
tran al Govern començar la re-
dacció del projecte”, ha assegu-
rat Montornès. 

El perllongament de la línia
L1 del metro és una reivindica-
ció històrica dels veïns dels bar-
ris que se’n beneficiarien: “L’ar-
ribada de l’L1 implicarà una
evolució impressionant als bar-
ris. En aquesta part de la peri-
fèria no tenim pràcticament lí-
nies de metro”, explicaven des de
l’Associació de Veïns de Lloreda.

La perllongació connectaria Pompeu Fabra amb Fondo. Foto: Arxiu

El perllongament de l’L1 entra
per primer cop als pressupostos

Fe d’errades | Xifra sobre l’abstenció electoral
Al reportatge sobre l’abstenció electoral publicat a l’edició de la setmana passada 

(pàgina 3), es deia que a la secció censal corresponent al carrer Alfons XX de Sant Roc
l’abstenció, a les eleccions al Parlament, va ser del 9,6%. La xifra correcta és més del 90%.
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Núria Sabater pren possessió
de l’acta de regidora al Ple

POLÍTICA4El darrer Ple ordi-
nari, celebrat dimarts, va servir
perquè Núria Sabater  (Guany-
em) prengués possessió de l’ac-
ta de regidora, en substitució de
Carme Martínez, que hi va re-
nunciar el mes de desembre.
Durant el Ple, Guanyem va co-
municar que Sabater serà la
presidenta del grup municipal. 

El plenari va començar amb
una declaració institucional en

suport als treballadors afectats
pel tancament de la planta lo-
gística d’Amazon a Martorelles.
Dels 800 treballadors de la plan-
ta, una cinquantena són bada-
lonins. Als torns de paraula,
una representant dels pisos de
lloguer social de la plaça Jordi
Dauder i Guardiola va denunciar
un increment “abusiu  del preu
dels subministraments” per part
de la gestora de l’immoble.

Sabater insta ERC a formar 
un govern “no sotmès al PSC”

POLÍTICA4L’exalcaldessa i can-
didata de Guanyem, Dolors Sa-
bater, va aprofitar que va ser
convidada al Consell Nacional
d’ERC per instar els republicans
a apostar per “un govern fort i va-
lent a Badalona, no sotmès al
PSC”. Sabater va recollir aquestes
declaracions en un vídeo que ha
publicat a les seves xarxes socials. 

Al vídeo, Dolors Sabater re-
coneix l’existència de “diferències
importants” amb l’actual direcció
local  d’ERC, tot i que alhora fa
una crida per “treballar per su-
perar-les”. Explica la candidata
que deixar enrere les diferències
resulta cabdal per tirar endavant
un “govern municipal fort i esta-

ble; d'esquerres i amb majoria so-
biranista” a les eleccions munici-
pals del mes de maig. També fa
una crida per “recuperar la il·lu-
sió per transformar la ciutat”. 

El candidat d’ERC, Àlex Mon-
tornès, va respondre la crida de
Sabater dilluns, a Badalona Co-
municació. Montornès va dir que
volen a Guanyem dins del govern
que sortirà de les urnes, però
que el partit és “excessivament crí-
tic” en algunes qüestions.

PRESENTACIÓ OFICIAL
D’altra banda, Sabater serà pre-
sentada oficialment com a can-
didata a l’alcaldia el dimarts que
ve dia 7 de febrer.

TRIBUNALS4La querella pre-
sentada contra el regidor de Re-
cursos Humans, Manel Sorribas
(ERC), segueix el curs normal i
ja ha estat admesa a tràmit pel
Jutjat número 4 de Badalona. 

El sindicat de comandaments
policials Sicpol l’acusa de no in-
vestigar diverses infraccions po-
licials que podrien ser faltes dis-
ciplinàries greus o molt greus.
Concretament, assegura que dels
17 procediments d’investigació
interna oberts per la Guàrdia Ur-
bana des del 2020, només dos
han estat investigats pel depar-
tament de Recursos Humans. 

Sorribas, que va rebre la que-
rella la setmana passada, va ne-
gar “rotundament” haver “pa-
ralitzat o omès l’obligació d’im-
pulsar cap expedient discipli-
nari”. Dies més tard, en una en-
trevista a la ràdio pública, Sor-
ribas va anar més enllà i va as-
segurar que dorm “molt tran-
quil”, que mai ha amagat res, “i
menys de forma deliberada”.

La querella està interposada
contra Sorribas per ser l’actual
responsable de Recursos Hu-
mans, tot i que les infraccions
disciplinàries dels expedients es
remeten als anys 2020 i 2021,
quan governava el PP. Sorribas
ha explicat que d’aquests expe-

dients, durant l’any 2022 se
n’han incoat 5, i un més en el que
portem de 2023: “Estem gestio-
nant els expedients per ordre de
prescripció, el departament d’In-
terior ja disposa de cinc dels sis
expedients incoats”, va declarar
Sorribas a la ràdio pública. 

El republicà va assegurar, a
més a més, que quan va entrar
com a regidor de Recursos Hu-
mans, el novembre de 2021, no
va rebre “cap traspàs per part de
l’anterior regidor” i que desco-
neixia l’existència dels expe-
dients disciplinaris, tot i que ho

va preguntar. Així, no va ser
fins que va esclatar el problema
amb el pagament de les hores ex-
tra dutes a terme durant perío-
de vacacional que l’actual equip
va tenir coneixement dels expe-
dients pendents d’incoar: “Estic
molt tranquil, ja acreditaré da-
vant del jutge que la querella no
es correspon amb la realitat i que
les acusacions són infundades”,
va assegurar Sorribas. El regidor
va anar més enllà: “La meva
opinió és que la querella és una
qüestió personal, suposo que
no volen que torni a ser regidor”.

Protesta de la Guàrdia Urbana, el passat desembre. Foto: Jordi Pujolar/ACN

El regidor Sorribas, sobre 
la querella: “Dormo molt bé”
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El dia que els investigadors
van analitzar dotze lava-
bos del Parlament brità-
nic, es van trobar una

sorpresa. En onze –entre els quals
un de proper al despatx del primer
ministre d’aleshores, Boris John-
son– hi havia traces de cocaïna.
També es van trobar rastres d’a-
questa substància prohibida als la-
vabos que feien servir els perio-
distes. La investigació, publicada a
finals del 2021 pel diari The Sun-
day Times, va posar en evidència
una realitat que feia temps que se
sabia als passadissos de Wes-
tminster: la cocaïna és una droga
d’ús comú a la política. Alhora,
aquell descobriment va obligar el
president de la cambra, Lindsay
Hoyle, a posar-se en contacte amb
la policia metropolitana de Londres
perquè iniciés una investigació. 

Els fets, que van avergonyir la
política britànica, també són una
mostra de com funciona el con-
sum de la cocaïna, i per extensió
el seu comerç, i la manera com les
autoritats persegueixen la seva dis-
tribució. A diferència d’altres
substàncies associades a la mar-
ginalitat, com podrien ser l’hero-
ïna o la metamfetamina, als països
rics aquesta droga té a veure amb
les altes esferes. Segons explica
Mireia Ventura, de l’ONG dedi-
cada a l’anàlisi química de drogues
Energy Control, “la cocaïna es
relaciona amb les classes socials al-
tes”. “No és com l’speed,que pro-
dueix un efecte similar però val 20
euros el gram, sinó que és cara i no
tothom pot comprar-la”, afegeix.
En la mateixa línia s’expressa l’a-
gent i portaveu del sindicat dels
Mossos d’Esquadra USPAC Albert
Palacios quan diu que els consu-
midors d’aquest producte poden
ser “jutges, advocats, empresaris...
De fet, tothom”.

A banda, la cocaïna, tot i que
no acostuma a obrir telenotícies ni
a ocupar el debat públic, és una
droga molt present a la nostra so-
cietat. De fet, podem afirmar que
la posició tant de Barcelona com
de la metròpoli en el mercat glo-
bal d’aquesta substància és cabdal.
La regió és una de les capitals
mundials de la cocaïna. 

EPICENTRE CONTINENTAL
L’any 2017, la metròpoli de Bar-
celona es va convertir, per davant
de Zuric i d’Anvers, en la regió eu-
ropea on més cocaïna es consumia.
Així ho va determinar una inves-
tigació de l’European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Ad-
diction (EMCDDA), en què s’a-
nalitzava la presència d’aquesta
substància a les aigües residuals de
la depuradora del Baix Llobregat.
L’equipament dona servei a part de
Barcelona i Sant Just i a tot Cor-
nellà, el Prat, Esplugues, l’Hospi-
talet, Sant Joan Despí, Sant Boi i
Santa Coloma de Cervelló. El dia
que més es consumia era dissab-
te i el que menys, dimecres.  

En la darrera anàlisi de
l’EMCDDA, la metròpoli ja no
ocupava la primera posició a la llis-
ta. El 2021, la capital catalana i la
seva rodalia van ser la vuitena re-

gió del continent en consum de co-
caïna i, encara que dimecres con-
tinuava sent el dia en què menys
restes es trobaven a l’aigua, el dia
de més consum era diumenge. Si-
gui com sigui, al territori el seu ús
és molt elevat, i a diferència de cen-
tres empresarials com Zuric, Ba-
silea o Brussel·les, en els quals du-
rant la setmana hi ha un fort con-
sum, a casa nostra la presència de
cocaïna a la depuradora es dispa-
ra el cap de setmana.

“Les persones que arriben al

nostre servei d’anàlisi normal-
ment utilitzen la cocaïna de forma
recreativa”, explica Ventura. “Ve-
iem gent que la pren per jugar al
pòquer o a les cartes en general”,
afegeix. Així, tot i que de vegades
s’associa a les feines estressants, en
el cas de la metròpoli la substàn-
cia està emparentada amb la fes-
ta. “Hi ha qui l’utilitza com un es-
timulant de curta durada per ges-
tionar la part depressora de l’al-
cohol, per això és una droga que
està associada al turisme de bor-

ratxera: permet sortir de nit durant
dies seguits i continuar bevent”, as-
segura Ventura. Aquest fet expli-
caria la davallada del consum de
la substància al territori metro-
polità entre el 2017 i el 2021. Amb
la pandèmia va caure l’arribada de
turistes i, per tant, l’ús de la subs-
tància en el seu vessant festiu.  

Tanmateix, segons l’integrant
d’Energy Control, el turístic no és
l’únic tipus de consum. “La coca-
ïna s’adapta a gairebé tots els
contextos, perquè el seu efecte no

és tan visible com el d’altres dro-
gues. És a dir, pots anar a la feina
si t’has fet una ratlla”, diu per afe-
gir que “és una substància silen-
ciosa”. A més, en paraules de
Ventura, agrada més als homes.
“És una droga que promou la se-
guretat, que et fa sentir gran. Per
això el problema és quan engan-
xa algú amb l’autoestima baixa o
una persona addicta a la feina”,
afirma. En aquest cas, un ús dia-
ri pot derivar en problemes car-
diovasculars greus.

A la regió metropolitana, el consum de cocaïna està associat a la festa més que no pas a les feines estressants. Foto: Mossos d’Esquadra

Barcelona i la seva àrea metropolitana es van convertir l’any 2017 en la primera
regió de tota Europa en presència de cocaïna a les aigües residuals. Avui el territori
ha perdut aquest dubtós honor. Com ha afectat la pandèmia el mercat d’aquesta

substància il·legal? Quin paper té la metròpoli en la distribució continental?

Capital europea de 
la droga silenciosa
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n Des del diari Línia hem intentat
posar-nos en contacte amb un trafi-
cant de cocaïna per entendre com
funciona la distribució d’aquesta
substància. A través de l’aplicació Te-
legram, vam buscar grups que es
ventaven de vendre armes i drogues.
En aquesta xarxa no n’hi ha pocs. Tot i
que no teníem gaires esperances que
l’administrador d’un d’aquests grups
ens respongués, un ho va fer. En un
principi semblava que hi podríem
parlar. “El temps són diners i jo gua-
nyo entre 1.500 i 5.000 euros en 10
minuts; quant pagareu pel meu

temps?”, va deixar-nos anar. “Jo escu-
llo el lloc per a l’entrevista, no vosal-
tres”, va afegir quan vam dir-li que se-
ria una conversa telefònica i que no li
pagaríem res. Finalment, el traficant
va declinar la nostra oferta. 

Segons l'Oficina de Nacions Unides
contra la Droga i el Delicte (UNODC),
des de la pandèmia ha augmentat la
venda de drogues a través de les xar-
xes, però és molt probable que el trafi-
cant amb el qual vam parlar fos un
fanfarró. “Moltes de les operacions
d’aquesta mena es fan amb criptomo-
nedes i és difícil rastrejar-les”, explica
el mosso Albert Palacios, sorprès per
l’actitud del nostre contacte. 

Més enllà d’això, des del diari hem

parlat amb el Dídac, que va iniciar-se
en el consum de cocaïna quan tenia 20
anys i que ara en té més de 40, perquè
ens detalli com compra la droga. “El
contacte d’un camell és molt fàcil d’a-
conseguir sempre que ho facis a través
d’altres persones que consumeixen”,
afirma. “És tan senzill com escriure un
missatge de WhatsApp i dir que vens
de part d’algú”, afirma per afegir que
alguns venedors prefereixen els SMS
per seguretat. Un cop establert el con-
tacte, relata el Dídac, el venedor pre-
gunta “quantes entrades vols” per refe-
rir-se als grams de cocaïna.  “Fa temps,

tenia un camell que em preguntava
quants pantalons volia... És bastant
sospitós que algú a les tres de la mati-
nada et parli de pantalons”, diu rient.
Els venedors prefereixen anar a casa
del consumidor, perquè al carrer hi ha
càmeres. “Res de parcs ni cantonades”,
explica. També venen en cotxe. “Hi pu-
ges, fan una volta, et donen la droga i
et deixen en un altre punt”, relata.  

Tot i que no és habitual, ell ha po-
gut anar al pis d’algun dels seus ve-
nedors de confiança i l’escena està
lluny de les pel·lícules de gàngsters.
“T’obren la porta i veus els seus dos
fills corrent pel saló... Et porten a la
cuina, on tenen un pot de ColaCao i
50 grams de cocaïna a dins”, conclou.  

Així es compra

PER QUÈ LA METRÒPOLI?
L’Estat espanyol és el desè país del
món on més cocaïna hi ha i, per
darrere de Bèlgica i dels Països
Baixos, el tercer d’Europa. Alho-
ra, Barcelona és un dels principals
ports d’entrada d’aquesta droga al
continent. Així ho confirma un es-
tudi de l’Oficina de Nacions Uni-
des contra la Droga i el Delicte
(UNODC), que assegura que, de
cada 100 quilos d’aquesta droga al
món, quasi tres són a l’Estat. És
una xifra notable si tenim en
compte que el 41% de la cocaïna
és a Colòmbia, l’11% als Estats
Units i vora el 6% a l’Equador i al
Brasil, respectivament. 

El professor de Fenomenologia
Criminal Ricardo Magaz alerta
que “Espanya rep droga de tot el
món que s’introdueix per Galícia,
Algesires, València i Barcelona”.  De
fet, durant l’any 2020, segons l’U-
NODC, la policia va confiscar més
de 3.000 quilos de cocaïna a la me-
tròpoli. Sense anar més lluny, el
passat 31 de gener se’n van inter-
venir 1.340 al Port de Barcelona ca-
muflats en un carregament de ca-
cau provinent de l’Equador. El
maig del 2022 van ser 1.500 els
quilos intervinguts que venien del
Panamà. Són dues de les opera-
cions en les quals se n’ha trobat
més en la darrera dècada.

Montserrat Iglesias-Lucía, di-
rectora de l’Escola de Prevenció i
Seguretat Integral de la UAB,
aprofundeix en la idea i assegura
que “Barcelona és estratègica per
al tràfic de cocaïna, perquè a més
de les vies d’accés àrees i terrestres,
té la marítima”. “Això fa que sigui
un port d’entrada de la droga,
tant per abastir la ciutat com per
a la resta d’Europa”, afegeix. Per la
seva banda, Magaz afirma que
normalment la droga ve en els con-
tenidors de vaixells de càrrega o en
embarcacions dels mateixos nar-
cotraficants. En el primer cas, els
delinqüents subornen treballa-
dors del port perquè facin com qui
no ho veu quan algú va a buscar el
contenidor amb la droga. “És el
que s’anomena tècnica del ganxo
cec”, afirma Magaz. En un port
com el de Barcelona, en el qual
cada any arriben 3,3 milions de
contenidors, és quasi impossible
detectar les entrades il·legals.

Alhora, l’Estat espanyol, els
Països Baixos i Bèlgica són els cen-
tres de distribució d’aquesta dro-
ga. L’Europol diu que en el cas es-
tatal això té a veure amb la pro-
ximitat històrica i lingüística amb
Llatinoamèrica i amb la recon-
versió de les rutes utilitzades per
al tràfic d’haixix amb el nord d’À-
frica per moure la cocaïna. 

A diferència d'altres
drogues com l'heroïna
o la metamfetamina, 
la cocaïna és una
substància de preu
elevat relacionada 
amb les classes 
socials altes

UN MERCAT AMB MÚSCUL
Quan va esclatar la pandèmia i es
van establir confinaments, a En-
ergy Control va haver-hi preocu-
pació. Pensaven que hi hauria
menys circulació de droga i, per
tant, més adulteració i més riscos
per a la salut dels consumidors. No
va ser així. “El 2018 i el 2019 hi va
haver més o menys el doble de
producció de cocaïna a Colòmbia,
i la droga que arribava a casa
nostra era més pura”, explica
Ventura. Això, sumat a la crisi pel
coronavirus, feia preveure pro-
blemes en les vies de subminis-
trament, però l’organització va
veure que “els productors i les ru-
tes de distribució són molt resis-
tents i no han hagut de rebaixar la
puresa de la cocaïna”.

El preu d’aquesta substància
també mostra com és d’imper-
torbable el mercat de la droga. Se-
gons dades d’Eurostat, el gram de
cocaïna que es ven al carrer ron-
da els 60 euros de mitjana, un dels
preus més baixos dels darrers 30
anys. També un dels preus més
baixos de tota Europa. Dit d’una
altra manera, el preu de la droga
no va patir cap efecte per la pan-
dèmia, com tampoc es veu afectat
per la inflació o per la geopolítica.  

Tot això preocupa Palacios,
que considera que la presència d’a-

questa droga a Catalunya és cada
vegada més gran. “El perill és
que es tracta d’una substància
que dona molts diners, i les màfies,
quan s’enriqueixen, compren ar-
mes de foc per protegir-se”, diu.
Per contra, lamenta, els recursos
que es destinen a perseguir la
distribució de cocaïna van a la bai-
xa. “A diferència de la marihuana,
que genera olor i malestar, o els
narcopisos, que van associats a la
marginalitat, la cocaïna és una
droga que no encén les alarmes i,
per aquest motiu, els caps dels
Mossos no hi posen recursos”, afir-
ma. A més, per perseguir-la calen
molts recursos, com agents a peu
de carrer que puguin obtenir in-
formació en bars o fer escoltes te-
lefòniques. “Sis mesos d’investi-
gació acaben amb dos detinguts i
només mig quilo de cocaïna”, ex-
plica. “Els caps es guien per les es-
tadístiques i no volen dedicar re-
cursos a una feina que dona pocs
resultats mediàtics”, denuncia.
“Si es fes una investigació com la
que es va fer al Parlament britànic,
s’ho prendrien més seriosament”,
sentencia.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Els sindicats dels
Mossos d’Esquadra
denuncien que els caps
del cos policial no fan
esforços per perseguir
el tràfic de cocaïna
perquè donen pocs
resultats mediàtics

"T'obren la porta i veus els seus dos fills corrent 
pel saló... Et porten a la cuina, on tenen un pot 
de ColaCao i 50 grams de cocaïna a dins"
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Aposta per la inserció laboral
i l’escolarització al Fondo

VULNERABILITAT4La Diputa-
ció, Aigües de Barcelona i l’A-
juntament van presentar dime-
cres al matí una aliança per des-
plegar el projecte d’innovació  so-
cial ‘Dispositiu Impuls a l’Ocu-
pació’. La iniciativa té dos ves-
sants. El primer, pensat per als
joves, millorarà l’accés al mercat
laboral, fent èmfasi en la for-
mació i en la prevenció de l’a-
bandonament escolar. S’inclo-
uen “tastets d’oficis” perquè els
joves coneguin de primera mà
feines com ara la d’instal·lador
de sistemes d’aigua i llum. 

El segon vessant està pensat
per a les dones. La iniciativa
pretén millorar l’accés laboral de
dones amb baixa qualificació
professional, que han patit vio-
lència masclista o que estan en
un procés de reincorporació al
mercat de treball després d'un
període d'inactivitat. L’alcal-
dessa, Núria Parlon, va assegu-
rar durant la presentació que “la
lluita contra les desigualtats és
una de les polítiques prioritàries
del municipi”. Parlon va con-
cloure: “El missatge és clar: no
deixar ningú enrere”.

MEMÒRIA4La Fundació Irla
va presentar dijous passat una
biografia inèdita sobre Celestí
Boada, alcalde de Gramenet de
Besòs (el nom de la ciutat en
aquella època) per Esquerra Re-
publicana de Catalunya, entre
l’octubre de 1936 i maig de 1938.

Les tropes franquistes van
entrar a la ciutat un 27 de gener
de 1939. La biografia Celestí
Boada, alcalde republicà de
Gramenet de Besòs afusellat
pel franquisme es va presentar
el passat 26 de gener, a només
un dia de complir-se el 84 ani-
versari de la desfeta. 

L’autor de la biografia, Pau
Vinyes i Roig, explica que el lle-
gat de l’alcalde Boada va caure
en l’oblit durant dècades. “No va
ser fins a l’any 1998 que la ciu-
tat li ret el primer homenatge pú-
blic”, amb la inauguració d’una
escultura en record seu. En
aquella ocasió, l’alcaldessa Ma-
nuela de Madre va expressar:
“Les llàgrimes d’avui són com-
partides; tots tenim algú a la me-
mòria que va morir per la lli-

bertat”. Vinyes lamenta que l’al-
caldessa Núria Parlon no pogu-
és assistir a la presentació de la
biografia. Hi van assistir la re-
gidora de Cultura Petry Jiménez,
el regidor d’ERC Sam Núñez, i el
president de la Fundació Irla,
Joan Manuel Traserras. “Boada
no va ser un personatge de pri-
mera línia com ara Macià o
Companys, però la seva feina de

formigueta va deixar empremta
i llegat”. Boada, d’origen rabas-
saire, va haver de dirigir un go-
vern municipal en temps de gu-
erra. “Va haver de gestionar car-
tilles de racionament, bombar-
deigs i l’acollida de refugiats”, diu
Vinyes. Celestí Boada va ser afu-
sellat al Camp de la Bota l’octu-
bre de 1939, i enterrat en una
fosa comuna a Montjuïc.

L’autor de la biografia durant la presentació. Foto: Twitter (@FundacioIrla)

Pau Vinyes, biògraf de Celestí
Boada:  “Va deixar empremta”

Imatge de la presentació de la iniciativa. Foto: Ajuntament

Eleccions |Molina, candidat d’En Comú Podem
Antonio Molina serà el candidat d’En Comú Podem a l’alcaldia a les eleccions municipals 

del mes de maig. L’acompanyaran a la llista Clari Organvidez, Maika Herrero, Rosa 
Perea i Àlvaro Alejandro. Molina, d’ofici periodista, va militar a Esquerra Unida.
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Suport a la futura prohibició
d’obrir sales de jocs d’atzar

POLÍTICA4El Ple ordinari cele-
brat dilluns va aprovar de manera
provisional el Pla especial sobre
jocs d’atzar al municipi. Tots els
grups polítics van votar a favor
d’una mesura que implicarà que,
quan s’aprovi definitivament, ja
no puguin obrir al municipi no-
ves sales de jocs d’atzar.

A principis de l’any 2022, el
consistori va obrir un període
d'informació pública i va fer una
consulta per copsar l’opinió de la
ciutadania, entitats i grups d'in-
terès sobre la implantació d’es-
tabliments de joc d’atzar. El pe-
ríode de participació ciutadana

va acabar el juny de l’any passat
i, des d’aleshores, el consistori ha
treballat en l’elaboració del pla,
aprovat ara de manera provi-
sional per unanimitat. El grup
d’ERC ha assegurat a les seves
xarxes socials que se n’alegra
molt de l’aprovació del pla, i re-
corda que ara fa dos anys, les jo-
ventuts d’Esquerra van portar al
ple el debat sobre les sales de joc.

A banda, el Ple també va
aprovar la guia de carrers, amb
les propostes per a noms nous.
En destaca el de José Carrero Pe-
rea, activista veïnal molt impli-
cat al barri de la Catalana.

COMARCA4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) i els
ajuntaments del tram baix del
riu Besòs van presentar el 18 de
gener l’Estratègia Metropoli-
tana del Besòs, una trentena
d’actuacions, que s’hauran de
dur a terme en deu anys, amb un
cost d’uns 500 milions d’euros. 

El passat dijous, la Coordi-
nadora Veïnal del Baix Besòs va
presentar la seva valoració al pla:
“Els barris del Besòs veiem amb
escepticisme aquest anunci de
pluja inversora”, van assegurar.

Segons va expressar la Co-
ordinadora, l’Estratègia Me-
tropolitana del Besòs “té coin-
cidències importants amb l’a-
cord signat el desembre passat
per la Coordinadora amb les al-
caldies, cosa que ens congratu-
la, en el sentit que sembla un in-
tent d’alinear el conjunt de les
Administracions en la gover-
nança i l’assumpció de respon-
sabilitats vers aquest territori”. 

No tot són, però, valoracions
positives. La Coordinadora no
comparteix “la confiança en la

concertació institucional vertical
ni en la coparticipació de les
institucions en les decisions”.
Demanen que l’AMB asseguri la
participació de les organitza-
cions veïnals en els debats sobre
les prioritats del territori. A ban-
da, demanen “que cadascuna
de les Administracions aclarei-
xi quina és la seva aportació

pressupostària en un full de ruta
comú”. El moviment veïnal re-
corda al president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, que ja fa
més d’un any es va comprome-
tre a reunir-se amb l’entitat.
També demana una reunió amb
la presidenta de l’AMB, Ada Co-
lau, i el vicepresident executiu de
l’ens, Antonio Balmón.

Foto del dia de la creació de la Coordinadora. Foto: Twitter (@julmolbar)

Escepticisme veïnal sobre la
inversió de 500 milions d’euros

Imatge del Ple de dilluns passat. Foto: Twitter (@SantAdriaEnComu)

Seguretat | Detingut el lladre dels trasters
L’alcaldessa, Filo Cañete, va informar dijous passat de la detenció del presumpte lladre

de trasters que hauria actuat diverses vegades al barri de la Catalana. Cañete va
assegurar que la detenció la van fer agents dels Mossos d’Esquadra de Sant Adrià.
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Montgat | Tiana

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
va arribar a un acord amb l’em-
presa Visoren el passat dimecres
25 de gener, arran de l’augment
(en alguns casos, de 1.000 euros
per pis) del preu de l’aigua ca-
lenta i la calefacció als pisos de
protecció oficial de Can Gaietà.

Segons va informar el con-
sistori, l’acord consta de quatre
punts. Primer, el compromís
per part de l’empresa de revisar
el bon funcionament de tota la
instal·lació. Segon, la creació
d’una plataforma perquè els llo-
gaters puguin consultar el con-
sum mensual. Tercer, l’aturada,
“fins a tenir un acord amb els
usuaris, dels tres rebuts pen-
dents del fraccionament previst
per l’increment del preu del sub-
ministrament”. A banda, Visoren
es compromet a no emprendre
cap reclamació respecte del pri-
mer rebut, que alguns arrenda-
taris han retornat. Les dues parts
van acordar un període de qua-
tre mesos per “trobar la millor

solució a la situació generada
pels increments de preus”. Fi-
nalment, l’acord inclou el com-
promís per part de Visoren amb
tots els arrendataris “per tal que
comuniquin si tenen alguna in-
cidència pendent de resoldre en
el seu habitatge”. 

Daniel Bednarczyk, porta-
veu dels afectats tianencs, asse-
gura a Línia Nord que els veïns
es mostren “contents, perquè
es paralitzen els pagaments re-
troactius”, tot i que estan negui-
tosos, ja que “la pujada del 400%
del preu dels subministraments
es continuarà aplicant”. 

Divendres passat, Esplugues,
un dels municipis on hi ha afec-
tats per l’augment del preu dels
subministraments, va acollir la
primera trobada entre els con-
sistoris amb veïns amb el mateix
problema (Tiana, Esplugues,
Sant Fost de Campsentelles, Bi-
gues i Riells, Calaf i Canet). L’al-
calde, Isaac Salvatierra, va re-
cordar que en aquests pisos hi vi-

uen veïns “vulnerables” i va de-
nunciar que l’empresa vulgui
fer un “augment encobert del llo-
guer per una via secundària”. En
aquest sentit, els ajuntaments
van acordar l’encàrrec d’una au-
ditoria de gestió dels pisos per
“carregar-se de raons jurídi-
ques” en defensa dels veïns, tal

com va expressar l’alcaldessa
espluguina, Pilar Díaz. 

Bednarczyk espera que
aquesta auditoria demostri una
sospita que tenen els veïns tia-
nencs afectats: “Sembla que els
comptes de despesa de Visoren
estan maquillats, ens cobren
més de 6.000 euros anuals pel

manteniment de l’ascensor, però
en set anys la instal·lació no ha
passat cap inspecció”. El porta-
veu assegura que els 400 pisos
que han patit augments estan
constituint un grup d’afectats. A
banda, diu Bednarczyk , “el Sín-
dic de Greuges va obrir actua-
cions al respecte aquest dimarts”.

Acordenuna trevaper a Can Gaietà
» Pacte per aturar temporalment els rebuts retroactius de la calefacció dels veïns d’aquests pisos socials

» Alguns afectats van rebre una factura retroactiva de més de 1.000 euros de l’empresa gestora

L’alcalde, Isaac Salvatierra, pren la paraula durant la reunió de tots els ajuntaments afectats. Foto: Ajuntament

Montgat |Volen millores a les escoles Norai i Espriu
Les escoles Salvador Espriu i Norai es van mobilitzar a la darrera sessió del Ple,

celebrat el passat dijous 26 de gener. Continuen exigint la millora de les instal·lacions 
a la Salvador Espriu i l’ampliació del pati i transformació dels exteriors de la Norai.
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Esports Bàsquet | La Penya visita el Baloncesto Alcobendas 
El conjunt de Jordi Vizcaíno visitarà el pròxim dissabte 4 de febrer el Baloncesto Alcobendas, 

en partit corresponent a la 21a jornada de la Lliga Femenina Challenge. El Club Joventut Badalona
hi arribarà després de la seva derrota per 74-66 contra el CD Zamarat del passat 28 de gener.

Acostumat a jugar força o molt,
Nils Puchades (Sant Pol de Mar,
1989) va aterrar al CF Badalona
i a Segona B, una competició que
desconeixia. "Quan veus que,
entre cometes, no ets tan im-
portant en l'equip, has de fer un
clic i assumir que hi ha altres
companys que es mereixen jugar
igual que tu. El tècnic no feia ga-
ires canvis perquè el grup fun-
cionava", confessa l'ara extrem
esquerre del Cerdanyola FC.

Sense gaires minuts "des-
prés d'un gran salt de nivell",
Puchades sentia que necessita-
va un canvi d'aires per tornar a
ser una peça fonamental en un
equip, i va fitxar pel Terrassa
FC. "Haver passat per moments
així et fa ser més conscient del
paper de cada jugador i tenir
una mirada més àmplia, valorar
més cada oportunitat i ajudar
més a qui no li surten les coses.
Has d'estar preparat per a qual-
sevol circumstància", enraona el
santpolenc.

Marcar un gol en el seu debut
al Terrassa FC el va ajudar a
tranquil·litzar-se i saber cana-
litzar millor la motivació i les ga-
nes de triomfar en un club en
què es va sentir molt a gust i va
connectar amb la grada.

Un vincle que Puchades té
ara al Cerdanyola FC, on juga la
seva quarta temporada. Excep-
te la primera, amb l'equip a mit-
ja taula, totes han estat d'emo-
cions fortes: "La segona vam
pujar a Segona RFEF i la passa-

da vam afrontar un repte im-
mens per a un club com aquest.
Vam baixar i, a última hora,
vam recuperar la plaça".

Era l'equip que més mèrits
esportius acreditava per ocu-
par el lloc del CF Talavera de la
Reina, que va pujar a Primera
RFEF perquè el CF Internacio-
nal de Madrid no podia dispu-
tar la competició per manca de
jugadors i tècnics.

Ha estat la pretemporada
més surrealista de la seva vida
perquè va viure fins a tres esce-
naris: continuar a Segona RFEF
al grup català, el descens a Ter-
cera RFEF i la salvació, però a l'al-
tre grup. Aquest ha estat, final-
ment, el destí final, i obliga l'equip
a visitar entitats molt més llu-
nyanes: Extremadura, Madrid...

Canvis i més canvis, també de
companys. El més extrem va
ser el fitxatge de set jugadors en
un mateix dia. Puchades i Dani
Martí, dos dels quatre capitans
aquest curs, són els únics es-
portistes que continuen a l'equip.

Li pregunto si al grup l’ha
trastocat que el club prescindís
el passat 16 d'octubre de l'en-
trenador Toni Carrillo, emblema
de l'entitat. "Va fer una feina in-
creïble duent el Cerdanyola FC
de regional fins al futbol profes-
sional. En un moment així, com
a jugador has d'intentar aïllar-te
de l'aspecte emocional i saber
que estàs representant el club i
que el pròxim cap de setmana ja
has de donar la cara en un altre
partit. Has de ser fort", confes-
sa l'extrem esquerre.

L'equip s'està adaptant al nou
director d'orquestra, un Oliver
Ballabriga amb "una idea de joc

molt clara i amb qui tenim mol-
tes ganes de créixer i millorar".

ELS PRIMERS XUTS
Puchades somriu recordant els
seus primers xuts a l'Atlètic Club
Sant Pol i l'etapa juvenil a la Pe-
nya Barcelonista Anguera, on va
establir molts vincles. Alguns
encara els conserva: "Els com-
panys em van acceptar molt bé
i em van posar les coses molt fà-
cils per adaptar-me de pressa".

Després del periple eixam-
plenc, l'entrevistat va agafar
"rodatge, experiència i va apren-

dre molt" a la UA Horta, a Pre-
ferent: "Teníem l'objectiu de
pujar de categoria, però no ho
vam poder aconseguir".

El següent salt encara va ser
més gran: la Tercera Divisió i el
CE Europa, un club històric
"amb molta repercussió social i
mediàtica". "En un bon vestua-
ri i amb minuts agafes confian-
ça per demostrar al camp el
que et demanen, saps fer i
aprens", agraeix Puchades, en-
cantat amb Pedro Dólera, un
tècnic "apassionat i savi que
gestiona molt bé els grups".

Manolo González també el va
voler per al seu CF Montañesa. El
primer curs va jugar-ho "gaire-
bé tot" i es van salvar a casa en
l'última jornada: "És cert que la
meta eren els play-offs, però
cada experiència és un aprenen-
tatge". El segon i últim curs sí que
van jugar les eliminatòries d'as-
cens i hi van accedir com a se-
gons de grup. Els va faltar molt
poc per fer-ho com a campions.

CONNEXIÓ AMB LA GRADA
Després d'un segon capítol al
CE Europa, amb dos play-offs
d'ascens en els dos cursos, una
Copa Catalunya aixecada, molts
minuts i "una connexió especial
amb la grada", l'extrem es-
querre va fitxar pel CF Badalo-
na, de Segona B. Hi va aprendre
una lliçó per a tota la vida: "Va-
gis on vagis, l'important és que
tinguis minuts i participis, so-
bretot quan ets jove. Pots anar
creixent i progressant en cate-
gories inferiors".

El seu segon cognom és
Nordgren. L'avi, Erik Nord-
gren, d'un poble tocant a Lapò-
nia, va aterrar a Catalunya molt
jove, i la mare d'en Nils ja va
néixer aquí. Ell no ha anat mai
a Suècia i té pendent un viatge
amb la família al nord, d'on
són part de les seves arrels.

"Mantenim algunes tradi-
cions, com menjar palt, unes
boles de patata i farina que feia
la gent obrera d'allà i amb can-
salada dins", descriu, orgullós,
Puchades, que sempre té ben
present un consell que li van do-
nar un dia: "Si t'esforces i gau-
deixes del que fas, tard o d'ho-
ra recolliràs els fruits".

Toni Delgado
BADALONA

L’ambició deNils Puchades
» L’exjugador del CF Badalona ha viscut enguany la seva pretemporada més surrealista al Cerdanyola 
» “Vagis on vagis, l’important és que tinguis minuts i participis, sobretot quan ets jove”, comparteix 

Nils Puchades conduint la pilota. Foto: Mireia Sanz/Cerdanyola FC
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Seguint les pistes d’una misteriosa nota,
un detectiu privat recorre la ciutat cre-
uant-se amb una sèrie de singulars per-
sonatges, tots ells sospitosos de l’assas-
sinat del cèlebre fotoperiodista alemany
Franz Ziegetribe. L’observació i la intuïció
guiaran les seves passes. Tota escena d’un
crim és una posada en escena. 

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Asesinato de un fotógrafo
Pablo Rosal

La cantant mallorquina Mar Grimalt ha
debutat amb el disc Espurnes i Coralls (Se-
gell Microscopi), en el qual l’autora ha tro-
bat “un univers sonor a partir dels sons
de les màquines de la fàbrica de vibrats
i pretensats de la seva família”, tal com ex-
pliquen des de la discogràfica. Aquesta
jove artista va guanyar la 14a edició del
Concurs Sons de la Mediterrània.

Música

Ja tenen 30 anys, però viuen com quan
en tenien 20, tot i que ja no tenen edat
per convertir-se en joves promeses. Estan
enamorades de l’amor, però, en la seva re-
cerca, es destrossen les unes a les altres,
equivocant-se d’exnòviaa exnòvia, de re-
lació en relació. La amiga de mi amigaés
un joc que comença quan la Zaida, des-
prés d’una ruptura, torna a la ciutat.

Pelis i sèries

La amiga de mi amiga
Zaida Carmona

Espurnes i coralls
Mar Grimalt

FotoNostrum
El FotoNostrum de Barcelona (Diputació, 48) acull una expo-
sició doble que fa que la visita a aquest centre sigui impres-
cindible. La mostra doble està dedicada a dos artistes dife-

rents, però que tenen algunes característiques en comú: Ro-
bert Doisneau i Joan Alsina (el primer català a tenir obres ex-
posades al FotoNostrum). Alsina presenta el seu projecte Tex-
tures, amb fotografies de gran format del seu treball sobre la
pell humana amb tota mena de materials. D’altra banda, de
Doisneau s’exposa Le Temps Retrouvé, amb una cinquantena

de fotografies del cèlebre artista preses entre 1934 i 1971.

J O E L  D Í A ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el còmic català de moda
Fins ara presentava el late show de TV3, Zona Franca 

Deixar la feina a TV3 per principis
Després que fessin fora Manel Vidal per un acudit

Aplaudeixen i admiren la seva coherència
Les xarxes s’han omplert de missatges de suport cap a ell

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El badaloní Pedro Jesús Fernández aca-
ba de publicar L’any de la guerra, un lli-
bre on reflexiona al voltant de la guer-
ra entre Rússia i Ucraïna després de la in-
vasió russa d’ara aviat farà un any. El prò-
xim dijous 9 de febrer, Fernández pre-
sentarà el llibre a la Biblioteca Canyadó
i Casagemes-Joan Argenté de Badalona
a partir de les sis de la tarda.

Llibres

L’any de la guerra
Pedro Jesús Fernández

|Deliver Us Mars
El planeta vermell us espera a Deliver Us Mars, el nou videojoc de ciència-

ficció i suspens disponible per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S.
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Viu en línia

Els fans del pòdcast La Sotana ja fa anys que gau-
deixen del seu humor sense embuts, però el pú-
blic general el va descobrir fa menys temps, amb
la seva participació a l’APM? o a L’última hora de
Catalunya Ràdio. L’aposta de la Corporació Cata-

lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per Joel
Díaz (Santa Coloma de Gramenet, 1980) va anar a

més el setembre passat, quan es va estrenar un
late show amb ell al capdavant: Zona Franca. El

programa ha estat un èxit, però, com era d’espe-
rar, ha protagonitzat polèmiques i crítiques, prin-
cipalment per part de l’espanyolisme. L’última va

acabar amb l’acomiadament del col·laborador
Manel Vidal, humorista, company de Joel Díaz a
La Sotana i, sobretot, amic seu. El motiu: un acu-
dit relacionat amb el PSC. La resposta: la dimissió

de Joel Díaz (i d’altres integrants del programa,
com Magí Garcia, guionista i també sotanero).

Famosos
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VIDA SOCIAL

Com en qualsevol activitat d’oci, cal establir uns 
límits diaris: un horari estricte per jugar a videojocs  

ESPORT

LÍMITS

VIOLÈNCIA

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

i SALUT MENTAL

La Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals
de l’Hospital de Bellvitge ha vist com les xifres de consultes
relacionades amb l’ús excessiu de videojocs s’han multipli-

cat des del 2021. En el darrer any s’ha passat del 3,5% al 15,4%.
Els especialistes creuen que aquest elevat increment podria ser
una més de les conseqüències de la pandèmia. En aquest cas, el
confinament en seria la causa directa.  

Els videojocs són una distracció saludable, però l’ús abusiu
pot provocar un trastorn important. És una realitat clínica que
moltes famílies ignoren. Abans de la pandèmia la unitat i altres
centres especialitzats ja advertien sobre el creixement progres-
siu d’aquest problema, però les hores mortes a casa i l’ansietat
durant la pandèmia haurien contribuït a agreujar-lo. 

Els principals senyals d’alerta són la pèrdua d’autocontrol i
l’abandonament d’altres activitats socials, lúdiques i laborals o
escolars. “Fins que pacients i famílies no reconeixen que la pas-
sió pels videojocs és en realitat una addicció, no acudeixen a les
consultes als dispositius assistencials i associacions d’autoajuda,
i poden passar mesos”, segons Susana Jiménez, cap de la unitat.

Creix l’addicció als videojocs

Els infants i joves necessiten fer regularment 
activitats socials i lúdiques lluny de les pantalles    

Les claus

L’exercici físic és una bona manera de gestionar 
l’ansietat que tenen els joves i que alimenta l’addicció

Si s’enfada violentament quan l’obligues a deixar 
el videojoc, comences a tenir un problema seriós
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