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BADALONA pàg 8

La ciutat viu amb molta 
il·lusió els dies previs a la 
Copa del Rei de bàsquet

NOVES DESTROSSES pàg 10

El front marítim de Badalona
pateix el temporal Isaak

BÀSQUET pàg 18

Conesa: “Al Femení Sant 
Adrià vaig aprendre a gaudir”

Santa Coloma tanca la celebració de l’any nou xinès pàg 12

Multiculturals

LaMinaéselbarri deSant
Adriàambméspisos turístics

N’hi ha 89 d’un total de 235 i el segon i tercer barri de la llista són Sant Joan Baptista i Sant Adrià Nord pàg 3
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TIANA pàg 16

La tianenca Vicco es
queda a les portes del
Festival d’Eurovisió 2023

ELECCIONS pàg 10
Sabater ja és oficialment
candidata a l’alcaldia:
“Vull transformar Badalona”
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Les traves que l’Ajuntament de
Barcelona fa anys que posa a la
creació de nous habitatges d’ús
turístic (HUT) han provocat que,
de mica en mica, les immobilià-
ries busquin negoci més lluny de
la capital catalana, de manera pa-
ral·lela al que ha passat amb les
cuines fantasma. 

Amb la intenció de controlar la
proliferació d’aquest negoci, el
consistori de Sant Adrià ha pres al-
gunes mesures els darrers anys.
Primer va ser la moratòria, i des-
prés que aquesta va finalitzar, l’a-
ny 2017, l’aprovació de l’orde-
nança que en regula l’existència, el
2018. Anys més tard, el 2021, i da-
vant els recurrents problemes
d’incivisme, l’Ajuntament apro-
vava l’enduriment de l’ordenança. 

Entre d’altres, si amb el pri-
mer redactat del 2018 calien tres
sancions greus perquè el consis-
tori retirés la llicència, amb la
modificació del 2021 el govern
municipal podia retirar de ma-
nera cautelar la llicència durant
un o dos anys amb una sanció
greu o molt greu. Ara bé, fonts
municipals asseguren que no se
n’ha retirat cap: “La realitat dels
habitatges turístics és que qui en
fa mal ús són els inquilins i, per
tant, les sancions s'imposen a ells
com a persones”. 

ESPERANT L’APROVACIÓ
De manera paral·lela, el consis-
tori va encarregar a l’estudi d’ur-
banisme URBANing que ana-
litzés les possibilitats de regular
urbanísticament els HUT per
“vetllar per la bona convivència”
entre els veïns i els visitants.
D’aquest estudi va sorgir una
regulació urbanística que s’hau-
ria d'aplicar a través d’un plane-

jament nou, que és la Modifica-
ció del Pla General Metropolità
(MPGM) per la regulació dels
HUT. Una modificació que va ser
aprovada inicialment el gener
del 2020. Ara bé, l’Ajuntament
explica que encara avui no està
aplicada, ja que esperen l’infor-
me sectorial de Costes. “L'apro-
vació posterior amb aquest in-
forme favorable la farà la Gene-
ralitat”, declaren fonts munici-
pals. Mentrestant, mesures que
contempla l’MPGM, com ara la
prohibició que el percentatge
d’habitatges d’ús turístic dins
d’un edifici superi el 20% del to-
tal, no s’apliquen.

INCIVISME
El que sí que s'ha fet ja és “pro-
cedir a posar sancions mitjançant
l’ordenança de civisme”, asse-
guren les mateixes fonts. El con-
sistori argumenta que el pro-

blema rau en el fet que per poder
sancionar fent servir l’ordenan-
ça dels HUT “ha de ser el titular
de l’immoble qui cometi les fal-
tes susceptibles de ser sanciona-
des”. Els primers problemes re-
lacionats amb els HUT van ater-
rar al barri de la Catalana amb la
compra d’un bloc sencer per
part d’una empresa que gestiona
pisos turístics. Es tracta del nú-
mero 113 de l’avinguda de la Ca-
talana, i les molèsties relaciona-
des amb l’incivisme han estat
constants, segons han denunciat
repetides vegades des de l’asso-
ciació de veïns del barri. 

Ara asseguren, tanmateix,
que “sembla que els actes incívics
van una mica a la baixa”, en pa-
raules de José Caparrós, presi-
dent de l’entitat. La diferència,
diu, és que fa setmanes que els in-
quilins ja no fan festes multitu-
dinàries a les terrasses i tampoc

fan barbacoes als balcons. Ara bé,
“les festes continuen, només que
les fan a dins dels pisos. Els veïns
que viuen als blocs contigus al 113

no poden dormir”, assegura Ca-
parrós i confirma Svetlana Man-
delikova, una veïna que fa un any
que hi viu i que descriu el dia a dia

amb els sorolls i les molèsties com
“un infern”. Caparrós acusa l’A-
juntament d’“inacció”.

GENTRIFICACIÓ
A Sant Joan Baptista, la princi-
pal preocupació no té a veure
amb les molèsties causades pels
inquilins, sinó amb el fet que l’ar-
ribada en massa d’aquest tipus de
negoci faci pujar els preus del llo-
guer i de la vida en general: “Els
turistes no fan vida aquí al bar-
ri, només se’ls veu carregant
maletes. Som la seva ciutat dor-
mitori de vacances”, diu Antoni
Pons, president de l’entitat. 

A Internet es promocionen
els pisos turístics del barri amb dos
reclams: la platja a prop i la plaça
Catalunya de Barcelona a 15 mi-
nuts. “El que no diuen és que per
anar a la platja has de travessar la
via del tren i que quan hi arribes
està contaminada”, conclou Pons.

Ciutat (turística) dormitori
» A Sant Adrià hi ha donats d’alta 235 habitatges d’ús turístic, la majoria al barri de la Mina (86)
» A la Catalana denuncien molèsties i a Sant Joan Baptista temen que el barri es gentrifiqui

Al número 113 de l’avinguda de la Catalana tots els habitatges són pisos turístics. Foto: Esquerra

LES XIFRES,
PER BARRIS

4Segons les dades facili-
tades per l’Ajuntament, a
Sant Adrià consten 235 co-
municacions d’inici d’acti-
vitat d’habitatges d’ús tu-
rístic. Per barris, on n’hi ha
més és a la Mina (86), se-
guida per Sant Joan Bap-
tista (69), Sant Adrià Nord i
Casc Antic (38), la Catalana
(33) i, per últim, el Besòs (9).

Gerardo Santos
SANT ADRIÀ
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NLes millors
perles

Els nous trens de Renfe per al nord de la península no caben
als túnels. Un error de càlcul ha portat a aquesta absurda

situació, que ha afectat especialment Cantàbria i que ja ha
provocat dos cessaments. Havia de ser Renfe.

Un robatori per valor de 80.000 euros a Sevilla. Us
imagineu de què pot ser? Efectivament, de joguines

sexuals. En concret, set vibradors caríssims que estaven
fets d’or i d’acer i que valien entre 2.000 i 17.000 euros.

Un cartell de festival amb Rosalía, C. Tangana i Bad Gyal.
Seria molt difícil i car d’aconseguir el 2023, però el 2017 era

el cartell del Festival Acústica. El completaven, atenció, Jair
Domínguez i Buhos. Ho ha recuperat Jordi Garrigós a Twitter. 

Havien de pujar a l’avió i els van dir que el bitllet del
bebè també s’havia de pagar. La solució: deixar el

nadó al taulell de facturació. Va passar en un vol de Ryanair
a l’aeroport de Tel-Aviv, on els pares van ser detinguts.

LA FOTOUnited Nations Humanitarian

La lupa

El passat 20 de novembre, vam assistir a la re-
presentació de l’obra Tempus fugit al teatre
Blas Infante de Badalona, a càrrec de la com-
panyia Màgic Empenta. Segons ens van ex-

plicar, es tracta d’una obra de creació col·lectiva ba-
sada en experiències dels mateixos protagonistes.

Mentre es cuina un gaspatxo revolucionari, els pro-
tagonistes comparteixen amb els espectadors vivèn-
cies personals al voltant del pas del temps, tot brin-
dant junts per la vida.

Dels cinc actors i actrius, conec des de fa temps la
Dolors i el Juan, dos exemples de resistència i supe-
ració realment extraordinaris.

La Dolors va néixer a la Pobla de Lillet l’any 1966
i va venir a Badalona de molt petita. Els seus pares es
van traslladar a la nostra ciutat a la recerca de feina.
Ella va iniciar la seva educació a l’escola ara anome-
nada Alexandre Galí i va fer el batxillerat a l’Eugeni
d’Ors. Més tard, estudiaria comptabilitat i acabaria els
estius a Camprodon.

Tanmateix, la seva feina principal va ser la de plan-
xadora en una cooperativa familiar, on va acabar fent
tasques de comptabilitat. Es va casar el 1991 i va te-
nir dos fills. L’any 2002 va contraure una estranya ma-
laltia i, com ella mateixa diu, el món va aturar-se a poc
a poc. Degeneració macular va ser el diagnòstic, una
malaltia per a la qual no hi havia tractament i que la
portaria a la ceguera. El 2004, després de diverses te-
ràpies i una operació ocular important, va decidir prac-
ticar el taitxí i es va apuntar a un taller de teatre al Ca-
sal Cívic de Llefià.

“Ha estat un procés vertiginós, caòtic i dolorós. No
soc una persona cega, soc una persona amb una de-
ficiència visual greu, ja que només veig formes des-
figurades i línies ondulades”, explica la Dolors.

L’any 2006 va ser una de les impulsores de la
companyia Màgic Empenta, que, a poc a poc, va créi-

xer i va començar a representar diferents obres a la
nostra ciutat. Molt més tard, la maleïda pandèmia de
la covid va aturar els projectes de la Dolors i, tanma-
teix, gràcies al seu afany de superació, va continuar
treballant. Va ser així com va sorgir Tempus fugit, una
obra de creació col·lectiva en la qual tant ella com els
seus companys es despullen i comparteixen amb els
espectadors la seva dura història de supervivència.

“Em trobava atabalada i cansada, amb molta
pressió. Després d’un dia molt complicat a la feina, d’a-
nar a buscar els meus fills, dutxar-los, recollir la roba,
plegar-la a l’armari, fer el sopar, estendre la rentadora,
vigilar que es rentessin les dents, posar-los a dormir,
atendre al marit...”, recorda la Dolors.

Aquesta dona ha après a no tenir por. Si cau, s’ai-
xeca; si es fa mal, es cura. “Mentre tingui mans per to-
car, nas per olorar i oïda per escoltar, continuaré fent
les coses que encara puc fer”, em diu la Dolors.

En Juan també té una història força interessant. Va
néixer a Màlaga, si bé part de la seva infància la va pas-
sar a Almuñécar (Granada) ja fa uns quants anys. Re-
corda una experiència que va viure de molt petit i que
li va impactar. 

Una amiga seva, una mica més gran que ell, esta-
va malalta i els metges no sabien com curar-la. Ell la
visitava amb freqüència, si bé ho tenia prohibit. Un
dia que va acompanyar la seva mare, va sentir que la
petita el cridava i, sense pensar-s’ho dues vegades, va
entrar a l’habitació de la malalta. Van parlar una es-

tona i, abans d’acomiadar-se, la petita li va demanar
que li fes un petó. Poc després, va morir.

Diu que quan, molts anys més tard, van traslladar
els morts a un cementiri nou, es van topar amb la sor-
presa de trobar-se incorrupte el cos de la seva amiga
de la infància.

Una altra vivència que no oblida va ser el seu pri-
mer viatge a Barcelona.

El seu pare era pescador d’altura i, per això, pas-
sava molt de temps fora de casa seva. En una ocasió
va aprofitar les vacances per visitar la família que re-
sidia a la ciutat comtal. Els records d’aquest primer
viatge encara els té molt vius i no només per les co-
ses que va veure, sinó també perquè van haver de bai-
xar del tren a Vilanova i la Geltrú per evitar ser re-
tornats al seu poble. Aleshores, eren moltes les per-
sones que es traslladaven a Barcelona buscant feina,
i la Guàrdia Civil les esperava a l’estació de França i
les obligava a retornar al seu lloc d’origen.

Precisament, quan ell no tenia encara sis anys, la
seva família es va traslladar a Barcelona a la recerca
d’una feina millor. Primer va anar a l’escola Manent
i després va estudiar a l’Escola Industrial, mentre tre-
ballava en una empresa de muntatge industrial. 

Al Juan li agrada fer esport i va participar en al-
gunes maratons. Malauradament, una malaltia li va
complicar la vida i va estar més de cinc anys amb pro-
blemes de mobilitat.

Tanmateix, ara sap gaudir amb les coses petites i
valora molt el temps.

La Dolors i en Juan es van conèixer en el taller de
teatre i, juntament amb altres participants, van crear
la companyia Màgic Empenta, una companyia teatral
que triomfa i cada any estrena alguna obra nova.

Són de les persones que tenen clar que, malgrat les
adversitats i els problemes, els amics i les amigues, la vida
i, sobretot, el temps són els millors regals que tenim.

“Els amics i les amigues, la vida 
i, sobretot, el temps són els 
millors regals que tenim”

per Pedro Jesús Fernández

Dolors i Juan
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Màxima expectació a Tiana amb Vicco 
i la final del Benidorm Fest 20231

2
Un professor de Santa Coloma denunciat per
colpejar un alumne continua fent-li classe

La tianenca Vicco es queda a les 
portes del Festival d’Eurovisió 2023

El Festival de Màgia de Badalona 
combinarà el talent local i internacional

El passeig Marítim de Badalona es tanca 
a l’alçada de la Barca Maria pel temporal

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@q_u_i_m_: Aquesta llevantada [...] ar-
riba a tot arreu, especialment on més falta
feia, i quasi de regal, atès que el febrer és
un mes força sec. Benvinguda!

@agenciaacn: Junts anuncia que presen-
tarà una esmena a la totalitat als pressu-
postos de la Generalitat per haver “triat la
confortabilitat autonòmica”.

#EsmenaALaTotalitat

@Carles_Porta: Ha mort Josep Maria Espi-
nàs, l’escriptor més senzill i més gran que he
tingut el plaer de llegir. Em va ensenyar que
simplicitat i humilitat eren enormes valors.

#MorEspinàs #TemporalDePluja

Safata d’entrada

“Quants caps has hagut d’endur-
te al llit per arribar on ets?”
“Mal follada.” “Què els has fet, als
teus jefes, perquè et deixin pu-
blicar?” “Sort que no tens fills.”
Cada dia, milers de missatges
com aquests arriben a les dones
periodistes a través de les xarxes
socials per fer la seva feina: pu-
blicar notícies als diaris i donar
la seva opinió a la ràdio o a la te-
levisió. Així ho van denunciar di-
ferents professionals catalanes
en l’acte Ciberassetjament a les
dones periodistes: una forma de
violència creixent, celebrat el
mes de gener al Parlament de
Catalunya. Un informe recent,
encarregat per la Unesco i ela-
borat pel Centre Internacional de
Periodistes, assenyala que un
73% de les professionals d’arreu
del món pateixen aquesta vio-
lència, que no només té conse-
qüències en la salut mental i la
vida privada de les afectades,
sinó també en el dret a la infor-
mació de la ciutadania.

“Em sap molt greu pel Dani”.
Són les primeres declaracions
que fa l’entrenador del FC Bar-
celona, Xavi Hernández, només
assabentar-se que el seu ex-
company d’equip ha ingressat a
la presó de manera provisional

i sense fiança per una pre-
sumpta violació el 30 de de-
sembre a la discoteca Sutton.
Cap declaració d’escalf cap a la
dona agredida de 23 anys. Ho-
res després rectifica i expressa
el seu “suport a la víctima i a
totes les dones que pateixen
aquest tipus de violència”. Po-
dríem haver-nos quedat aquí.
Però les darreres afirmacions
que es colen en l’opinió públi-
ca són les de l’advocat penalista
que defensa Alves, Cristóbal
Martell: “Hi ha col·lectius, com
el feminista, que tenen una veu
que va més enllà del que és
raonable”.

“És una mala mare, no ha
pensat en els seus fills”. Són les
crítiques que ha rebut Shakira
per escriure una cançó en què
critica amb duresa, i amb mala
educació –tot sigui dit, de pas–
, la seva exparella i pare dels
seus fills, Gerard Piqué. “Agu-
anta pels fills”. “Pels fills, per-
dona”. Són les paraules que
han sentit les dones al llarg de

la història per mantenir el pa-
triarcat. La dona submisa, la
bona mare. La que es revela, la
que s’estima o la que factura és
“una mala mare”.

Els homes que no estimen
les dones diuen coses com
aquestes. I pitjors. Aquestes
són les que han ocupat l’esfe-
ra pública en els darrers dies.
Som al segle XXI i les futbo-
listes del Barça recullen les
medalles de campiones de la
Supercopa elles soles, sense
que ningú els hi doni o pengi.
Deplorable. Encara més si ho
comparem amb la grandilo-
qüència i la pompa dels ma-
teixos actes en els campionats
masculins.

“Quantes caps has hagut
d’endur-te al llit per arribar on
ets?” Una frase que no sentim
mai pronunciada per una dona
i adreçada a un home. Una fra-
se lamentable, sí. Però una fra-
se que si estigués normalitzada
demostraria que hem assolit la
igualtat. També a les xarxes.
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Els homes que no estimen les dones
per Susana Pérez

Els semàfors

Amb la intenció de regular 
els pisos turístics, el consistori 
ha pres algunes mesures els
darrers anys. Tot i els esforços,
els veïns de la Catalana encara
denuncien molèsties constants 

i als de Sant Joan Baptista 
els preocupa la gentrificació.

pàgina 3Aj. de Sant Adrià

La Copa del Rei de bàsquet
torna a Badalona, ciutat que 
se n’orgulleix de ser el bressol
del bàsquet català. La cita és
l’esdeveniment esportiu més
important de tot l’any i la ciutat

contempla els darrers
preparatius amb il·lusió.

pàgina 8Aj. de Badalona

L’any 1998, l’Associació Dones
del Futur va crear la Festa dels
Passadors. Aquest cap de

setmana tindrà lloc la 24a edició.
El gegant Adrià portarà 

la geganteta Eulàlia a collibè 
pel pont dels Passadors,
rememorant l’antic ofici.

pàgina 14Dones del Futur
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Gairebé quatre dècades després,
la Copa del Rei de bàsquet torna
a Badalona, ciutat que se n’or-
gulleix de ser “el bressol del bàs-
quet català”. La cita és l’esdeve-
niment esportiu més important
de tot l’any i la ciutat contempla
els darrers preparatius “amb
molta il·lusió”, segons explica a
Línia Nord l’alcalde de la ciutat,
Rubén Guijarro. 

El batlle ho viu amb una mo-
tivació especial, tot recordant el
seu passat com a jugador i entre-
nador de la Unió Bàsquet Llefià:
“Tenim ganes que tot comenci i
que la ciutat llueixi”. S’espera
que gairebé  30.000 persones
assisteixin a la Copa, un gruix de

gent que ha provocat un “ple de
places hoteleres i dels Airbnb de
tota la ciutat”, declara Guijarro. 

La mobilitat del públic serà
una qüestió cabdal perquè tot
surti com ha de sortir. L’alcalde
explica que els assistents estaran
informats des que posin un peu
a l’aeroport. Allà hi haurà un
punt d’informació que indicarà
on són i com arribar a les cinc
fan zones que s’han preparat,
així com informació sobre els in-
drets turístics més remarcables
de la ciutat. A banda, des de l’A-
juntament expliquen que s’ha
preparat un servei de busos llan-
çadora gratuïts que connectaran
les cinc fan zones amb Llefià (on
es disputarà la Minicopa) i el po-
lígon de Can Ribó (la zona de dis-
coteques que acollirà La Nit de
la Copa). “També estem parlant
amb TMB perquè es perllongui

l’horari de metro la nit de di-
vendres”, informa Guijarro. 

INVERSIÓ I BENEFICIS
La previsió de l’Ajuntament és
que l’organització de la Copa
del Rei permeti a la ciutat gua-
nyar “entre 4 i 5 milions d’euros
de beneficis directes”, ha asse-
gurat l’alcalde. Una xifra que, en
cas d’assolir-se finalment, su-
posaria doblar la inversió duta a
terme pel govern municipal per
acollir la competició.  A banda,
el consistori compta que l’impuls
internacional de la marca Bada-
lona aporti fins a 10 milions
d’euros, de manera indirecta.
“S’ha de tenir en compte que els
drets d’emissió dels partits els té
una operadora que emet a tot el
món. És a dir, a la Xina estaran
veient Badalona gràcies a la
Copa”, conclou Guijarro. 

» La ciutat viu amb il·lusió la prèvia a la Copa del Rei de bàsquet, que es farà del 16 al 19 de febrer
» El consistori calcula que l’organització de l’esdeveniment podria reportar fins a 5 milions d’euros

Gerardo Santos
BADALONA

POLIESPORTIUS4“El polies-
portiu de Llefià està en con-
dicions per lluir a la Minico-
pa”, ha assegurat l’alcalde
Guijarro a Línia Nord, que va
visitar aquest dilluns l’equi-
pament, acompanyat de pe-
riodistes esportius. “S’ha am-
pliat la capacitat del públic
fins a les 1.200 places i s’han
invertit 1,2 milions d’euros
en millorar-lo”, diu el batlle. 

Pel que fa a la resta de po-
liesportius de la ciutat, l’al-
calde xifra les inversions en
3,4 milions d’euros: “Aques-
tes inversions suposen un
punt d’inflexió, després de

més d’una dècada sense in-
versions en els equipaments
esportius”. Per a Guijarro,
aquest esforç “és només l’ini-
ci, la Copa s’ha de quedar a la
ciutat”. Per la seva banda,
entitats com la Plataforma
Juguem a Bàsquet Badalona
exigeixen al govern municipal
millores als equipaments, so-
bretot pel que fa a les pistes de
bàsquet de carrer. Guijarro as-
segura que el consistori està
en contacte constant amb les
entitats esportives i recorda
que les últimes setmanes
s’han arranjat nou pistes de
bàsquet de carrer.

Millores necessàries als
equipaments esportius

Badalona es fa seva la Copa

Seguretat |Manifestació a Sant Roc
Més d’un centenar de veïns de Sant Roc, majoritàriament pakistanesos, es van

manifestar divendres passat per demanar més seguretat al barri.  Denuncien que les
darreres dues setmanes s’hi han produit fins a quatre robatoris a botigues i domicilis.

Dues imatges de la presentació oficial del torneig. Foto: Twitter (@guijarroruben)
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La llevantada causa danys a
les platges i el passeig Marítim
TEMPORAL4El temporal de lle-
vant que ha colpejat la costa
aquesta setmana ha causat di-
verses destrosses a la façana
marítima de la ciutat. 

El sobreeixidor d’aigües plu-
vials situat al carrer de Torreba-
dal, a Casagemes, ha patit greus
danys i s’ha trencat. A banda, les
casetes del carrer de la Riera de
Canyadó, la Donzella de la Cos-
ta, el Club Natació Badalona i el
Club Nàutic Bétulo també han
patit afectacions. Les onades van
arribar dimarts al passeig Marí-
tim, on es va tallar el pas des de
l’altura de la platja de la Barca
Maria, entre el Torrent de Vall-
major i el Manresà. Es van tan-
car també els dos accessos per a
vianants a la platja de la Barca
Maria, i els parcs de Can Solei i Ca
l’Arnús i el de l’Escorxador. El fort

onatge va malmetre també algu-
nes passeres i accessos de la plat-
ja. No s’han de lamentar, tan-
mateix, danys a persones.

Per tot això, l’alcalde Guijar-
ro va activar dimecres el decret
d’emergència, que hauria d’ac-
celerar les obres dels espais mal-
mesos pel temporal. Guijarro
va enviar un escrit dirigit a la vi-
cepresidenta tercera i ministra
per a la Transició Ecològica i el
Repte Ecològic, Teresa Ribera,
on li recorda que el litoral ba-
daloní ja ha patit recentment
grans temporals com el Glòria,
gener del 2020 i el Cèlia, l'any
passat, i que a conseqüència
d'aquests fenòmens, i de “la
nul·la inversió dels responsa-
bles dels terrenys marítim-ter-
restre, la desaparició de les plat-
ges és un fet evident”. 

POLÍTICA4L’exalcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater, va
presentar oficialment la seva
candidatura a la batllia de la
ciutat dimarts a la tarda, a la Sala
de Teatre del Círcol. La va acom-
panyar el director de Vilaweb,
Vicent Partal, i tots dos van con-
versar durant ben bé una hora. 

Preguntada per Línia Nord
abans de començar l’acte, Saba-
ter va afirmar que “la campanya
serà polaritzada i es visibilitzaran
dos caps visibles que poden ar-
ticular majories, amb dos pro-
jectes de ciutat totalment opo-
sats”. Un missatge que va voler
deixar clar des del principi: “El
resultat de les eleccions munici-
pals sortirà inevitablement de la
confrontació entre el model de
ciutat de Xavier García Albiol i el
que defenso jo”. 

La llevantada no va impedir
que la sala s’omplís de gom a
gom. Companys de partit, col·le-
gues de govern municipal, ciu-
tadania en general i alguns per-
sonatges destacats com ara l’ac-
tor Guillermo Toledo hi van as-
sistir. Sabater va insistir en el fet
que la seva proposta implica
transformar Badalona i no pas
canviar-la, responent així a la
campanya que va tirar enda-
vant el candidat popular ara fa

dos mesos. Albiol va fer col·locar
una pancarta enorme a la ma-
teixa plaça de la Vila, amb un dis-
seny molt semblant a la campa-
nya del referèndum del 9N, en
què assegurava voler canviar
Badalona, i no pas la ideologia de
cap votant. “Està intentant se-
duir els independentistes, és
molt kafkià, però és així”, va
declarar la candidata. Partal li va
demanar d’enumerar tres ini-
ciatives per les quals Sabater es
pugui enorgullir, d’aquí a quatre
anys, d’un nou hipotètic mandat
al capdavant de l’alcaldia. D’una

banda, Sabater va desitjar que
Badalona sigui referent “en po-
lítiques de seguretat humana”.
En segon lloc, va esmentar que
la ciutat té molt de talent pel que
fa a l’organització popular: “M’a-
gradaria que el gran moviment
de vitalitat associativa i esporti-
va badaloní es pugui cohesionar
amb polítiques públiques de co-
gestió”. Per acabar, Sabater va
parlar de recuperar l’orgull de
ciutat. “Ens toca sortir de la
inèrcia del pessimisme, no pot
ser que només sortim a la tele
per desgràcies”, va concloure.

Un moment de la xerrada entre Partal i Sabater. Foto: Guanyem

Sabater es presenta com
l’única alternativa real a Albiol

La sorra ha entrat de ple a la Donzella de la Costa. Foto: Ajuntament
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Una setmana per gaudir del
millor blues al costat de casa

MÚSICA4La música blues ja
inunda la ciutat. La desena edi-
ció del Festival de Blues de San-
ta Coloma es va presentar el di-
jous passat,  amb la presència de
l’alcaldessa, Núria Parlon, i la re-
gidora de Cultura, Petry Jimé-
nez. Des d’aleshores, ja s’ha po-
gut gaudir dels concerts de Blue-
roomess Dúos, The A Swing
Band, Alan Pardo & José Blue-
fingers o la Índigo Blues BCN
Blueswomen Project, entre d’al-
tres. Enguany, però, l’oferta del
Festival de Blues va més enllà de
la música, i també abraça la fo-

tografia i la il·lustració. El mateix
dijous dia 2 es va inaugurar l’ex-
posició fotogràfica Santako, 10
anys de blues. Recordant Sergio
Mas. L’exposició repassa les ins-
tantànies del festival de fotògrafs
locals, en especial de Mas, refe-
rent de la fotografia colomenca
que va morir el setembre passat.
A banda, des del dia 3 es pot  vi-
sitar l’exposició de caricatures
sobre el món del blues del di-
buixant Joan Vizcarra, creador
del cartell del festival, que va pre-
sentar el seu últim llibre, The
History of Blues.

TRADICIÓ4Les celebracions per
l’any nou xinès han tornat a
omplir durant dues setmanes la
ciutat d’activitats que han servit
per apropar la cultura de l’Ex-
trem Orient al veïnat colomenc. 

Des del 22 de gener, i fins al
4 de febrer, la ciutat va acollir
desfilades, gimcanes, tallers,
projeccions de cinema i activitats
festives en general per celebrar
l’entrada d’un nou any, en aquest
cas, el del conill, animal que se-
gons l’horòscop xinès destaca
per la seva prudència, enginy i
rapidesa mental.

El conjunt d’activitats van
estar organitzades, no només
per associacions culturals xine-
ses, sinó que també hi van par-
ticipar entitats de tota mena.
L’organització va anar a càrrec
de l’Associació Cultural Popular
Xinesa, la Xarxa Valors, l’Asso-
ciació d’artistes Huaxing, La
Ciba, el CNL L’Heura o els La-
ietans de Gramenet, entre d’al-
tres. Tot, amb el suport de l’A-
juntament i la Diputació. Per co-
mençar, el dia 27 es va dur a ter-

me la Gimcana de l’Any Nou Xi-
nès, organitzada per les entitats
Rellotge XXI, Fundació Germi-
na i el Casal dels Infants, entre
d’altres. Aquell mateix dia, el
CNL L’Heura va emetre el film
Cavalca amb el diable, dirigida
per Ang Lee. La biblioteca del
Fondo, el barri amb major pre-
sència de xinesos a la ciutat, va

acollir l’1 de febrer un taller de
cuina xinesa i índia. Ja el mateix
dia 4, la darrera de les jornades
de celebració, es va dur a terme
a la Ciba l’espectacle d’ombres
xineses. Finalment, com a colo-
fó dels dies de celebració, la rua
i la festa dels fanalets. La cerca-
vila va recórrer els carrers i va
acabar a la plaça del Rellotge.

Els Laietans es van sumar a la celebració. Foto: Twitter (@xarxavalors_sc)

Culminen dues setmanes 
de celebració de l’any nou xinès

Imatge de la presentació del festival. Foto: Ajuntament

Camins Escolars | Obres en marxa
Ja estan en marxa les obres del camí escolar del centre Les Palmeres. A mitjans del

mes d’abril un total de nou escoles n’haurien de disposar. Els camins escolars són
rutes segures que permeten als infants anar sols a l’escola a peu, en bici o en patinet.
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L’Ajuntament engega una
campanya per reciclar millor

SOSTENIBILITAT4El Servei de
Medi Ambient de l’Ajuntament
ha engegat una campanya per
millorar els resultats de la par-
ticipació ciutadana en la recolli-
da selectiva de residus. 

En una primera fase, la cam-
panya, que porta el nom Actuem
per la ciutat que volem, es basa
en quatre xerrades informatives,
obertes a tots els veïns que hi vol-
guessin assistir. Aquestes xer-
rades, que s’estenen fins al dia
10, han de servir per explicar a
la ciutadania com fer-ho per re-
ciclar més i millor, informar de

les eines que els veïns tenen a l’a-
bast per aconseguir-ho, i cons-
cienciar de l’actual situació d’e-
mergència climàtica. 

A banda, el consistori infor-
ma que es visitaran els blocs de
pisos amb més alta densitat de
població, on es faran xerrades in-
formatives en el mateix portal. 

A més a més, l’Ajuntament
donarà als ciutadans un mag-
nètic on s’informarà sobre com
i quan s’han de treure els mobles
i trastos vells, així com el telèfon
del servei de recollida concerta-
da de voluminosos.

TRADICIÓ4Hi va haver un
temps en què travessar el riu Be-
sòs suposava un esforç conside-
rable. Quan queia molta pluja es
produïen les besosades, fortes ri-
uades que s’enduien els precaris
ponts del riu. Era aleshores quan
entrava en escena la feina dels
passadors, homes joves i robus-
tos, que tenien un gran conei-
xement del riu, i que facilitaven
el pas de persones i mercaderies
de banda a banda del Besòs. 

Els passadors formaven part
d’un gremi, i eren escollits ofi-
cialment. Al segle XIX, amb l’ar-
ribada del ferrocarril, la Societat
de Passadors va començar a
veure com la seva activitat era
amenaçada per la construcció
del pont del riu. 

Amb el pas del temps i la
creació d’aquestes infraestruc-
tures, la figura del passador va
caure en l’oblit. No va ser fins a
l’any 1998 que l’Associació Do-
nes del Futur va rescatar la me-
mòria d’aquest ofici tan adria-
nenc amb la creació de la Festa
dels Passadors. Enguany, aquest

diumenge, 12 de febrer, tindrà
lloc la 24a edició d’aquesta fes-
ta. A les 11 del matí començarà
la cercavila i al migdia arrenca-
rà la celebració a la plaça de la
Vila. Com cada any, el gegant
Adrià portarà la geganteta Eu-
làlia a collibè pel pont dels Pas-
sadors (que va rebre aquest nom
l’any 2012), rememorant l’antic

ofici. La festa és organitzada
conjuntament per Dones del
Futur i l'Associació Amics de la
UNESCO de Sant Adrià, amb la
col·laboració de l'Ajuntament i
de les entitats de cultura popu-
lar de la ciutat. La  Festa dels
Passadors es va incloure l’any
2020 al Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya.

L’Adrià porta l’Eulàlia a collibè com els passadors. Foto: Twitter (@CaneteFilo)

Gegants i tabalers per recordar
l’històric ofici de passador

Una deixalleria mòbil, a Sant Adrià. Foto: agora.xtex.cat

Urbnanisme | Pla General Metropolità del nucli antic
Dilluns es va dur a terme una reunió informativa per explicar els detalls de la Modificació

Puntual del Pla General Metropolità del nucli antic de Sant Adrià. El pla va ser 
aprovat inicialment el passat 20 de desembre per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Prorrogat el contracte de
manteniment d’espais verds

MONTGAT4El Ple municipal
es va reunir dilluns amb caràc-
ter d’urgència per aprovar la
pròrroga del contracte de ser-
veis de manteniment dels espais
verds, el mobiliari urbà i els
parcs infantils.

La proposta de pròrroga va
quedar aprovada amb els vots en
contra d’ERC, Podem i MES; i
els vots a favor de l’equip de go-
vern i el regidor no adscrit.

El contracte es va adjudicar
l’any 2019. El consistori va in-
formar durant el Ple que, en el
moment de la contractació, el go-

vern central va ordenar una pu-
jada del 22,3% dels salaris, un in-
crement del salari que no esta-
va recollit a l’informe econòmic
que havia sustentat la licitació
del contracte. Així, sempre se-
gons les informacions facilitades
per l’Ajuntament, “va ser l’em-
presa adjudicatària qui va ab-
sorbir l’increment salarial”. Ara,
després de dos anys, el consistori
es veu amb l’obligació de pror-
rogar el contracte amb el reco-
neixement de la diferència de
massa salarial, per tal que l’em-
presa no entri en pèrdues. 

ESPECTACLES4Finalment, no
va poder ser. La cantant, pro-
ductora i compositora tianen-
ca Victòria Riba, Vicco, va que-
dar en tercera posició a la final
del Benidorm Fest 2023, el
certamen musical que decideix
qui representarà Espanya al
pròxim festival d’Eurovisió.
Vicco i la seva cançó Nochen-
tera van aconseguir 129 punts,
40 menys que la guanyadora,
Blanca Paloma, amb el seu
tema de flamenc-fusió Eaea. El
segon classificat, amb 145
punts, va ser Agoney, amb  la
cançó Quiero arder. 

Vicco, tot i no guanyar el
certamen, va ser la guanyadora
del vot demoscòpic, que repre-
sentava el 25% del vot total. Pel
que fa, tanmateix, al vot del ju-
rat, que representa el 50%, va
quedar tercera. La final es va viu-
re amb molta expectació a Tia-
na. El moment en què la cantant
s’enduia els 40 punts del vot de-
moscòpic va ser el més celebrat
a la Sala Albéniz, que es va om-
plir de gent per seguir la gran fi-

nal. L’Ajuntament hi va instal·lar
una pantalla gegant, i l’espai es
va omplir de públic, sobretot fa-
mílies i joves, que van animar la
seva veïna durant tota la nit. La
gala va ser amenitzada per l’Edu
i en Marcel, dos joves del poble,
membres de l’associació Des-
corxats. Vicco només té 27 anys,
però ja llueix una carrera musi-

cal dilatada, en la qual ha estat
telonera d’Alejandro Sanz. En
declaracions posteriors a l’es-
crutini, l’artista va parlar als
micròfons de Televisió Espa-
nyola, va agrair el suport dels
seus veïns, va assegurar sentir-
se molt contenta i orgullosa i va
avisar: “A la Vicco li queda mú-
sica per a molta estona”. 

Imatge de la gala, des de la Sala Albéniz. Foto: Twitter (@Aj_Tiana)

La tianenca Vicco es queda a les
portes del Festival d’Eurovisió

Dos treballadors al parc del Vaixell. Foto: Twitter (@Montgat)

Incendi | Es crema una nau abandonada
Mentre la llevantada s’empassava la sorra de la platja, a tocar de la C-31, 

a l’Avinguda de la Unió, un incendi consumia una nau abandonada de dues
plantes. Van ser necessàries tres dotacions de bombers per apagar les flames.



17 | 

línianord.cat9 de febrer del 2023Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 18

Esports

"Abans de prendre decisions
demano consell a persones de la
meva confiança. Després, quan
arriba el moment, em guio per
una espècie d'intuïció que em
diu 'Laia, aquest és el camí!'",
confessa Laia Conesa (Barcelo-
na, 2005), base-escorta del Se-
gle XXI, que també es va formar
al CEJ l'Hospitalet i al Bàsquet
Femení Sant Adrià.

A la nit de Nadal de 2021,
mentre sopava amb la família
i amb la seva tranquil·litat ha-
bitual, l'alellenca va compartir
amb els seus que si, finalment,
anava a estudiar i a jugar als
Estats Units, ho faria a la Uni-
versitat de Kansas.

Aquest últim Nadal, Conesa
va visitar les instal·lacions, "im-
pressionants", va signar el con-
tracte i, sobretot, va comprovar
que havia pres la decisió cor-
recta: "Són persones encanta-
dores. Les companyes i els en-
trenadors i entrenadores em
van fer sentir com a casa. L'ex-
periència em servirà també per
millorar l'anglès. Ho entenc tot,
però a vegades em costa man-
tenir una conversa".

El pròxim juliol començarà
una nova aventura a Kansas,
on compaginarà la competició
amb els estudis en International
Business [Empresa Internacio-
nal], l'equivalent a Administra-
ció i Direcció d'Empreses (ADE).

Segur que al seu equipatge
no faltaran novel·les de misteri,
que l'atrapen, i algun llibre que

la motivi, com els d'Albert Es-
pinosa, una recomanació de la
seva amiga Marina Aviñoa, ju-
gadora del Club Joventut Bada-
lona. La lectura, la música o fer
un petit passeig l'ajuden a gau-
dir dels seus moments propis i
desconnectar de la residència
Blume, on les hores passen "molt
més de pressa que fora", entre
els estudis i els entrenaments de
matí i tarda. "Aquí convius amb
molta gent i és difícil tenir esto-
nes per a tu sola", confessa.

L'alellenca sempre ha sabut
trobar i cuidar el seu espai per-
sonal. El pare, David Conesa, la
recorda de petita entretinguda
pintant i dibuixant durant els di-
nars familiars. "No tinc gaire pre-
sents aquells moments, però sí
que sé que soc la menys moguda
dels germans", reconeix Conesa,
la germana gran (18 anys). En
Marc en té 14 i la Berta, 10.

“FORÇA VERGONYOSA”
Es retrata com una persona
"força vergonyosa i prudent"
que necessita conèixer i establir
vincles per agafar confiança i
sentir-se còmoda. Gran part
del seu primer any al Segle XXI
no va parlar gaire, però no dei-
xava d'observar i d'aprendre de
tothom. Sempre ha estat in-
quieta i una esponja.

Conesa és una jugadora d'e-
quip segura i líder en atac i en
defensa que sap adaptar-se a les
necessitats del grup i de qui la di-
rigeixi. "Assumeixo el rol que em
demanin sent jo mateixa en tots
els aspectes. M'exigeixo força i
tinc una competitivitat sana
amb mi mateixa. Això, però, a
vegades em pot jugar males pas-

sades", reconeix. El curs passat
va ser "força dur" per a l'ale-
llenca. "M'he tret aquelles pors
i m'he aconseguit trobar. Estic en
un bon moment", afegeix.

"M'encanta que Javi Torral-
ba sigui tan exigent perquè et
porta al límit i et fa descobrir
moltes coses que tens a dins", ex-
posa la base-escorta, que el pas-
sat estiu va guanyar dues plates,
la primera en el 5x5, en el Mun-
dial sots 17 de Debrecen (Hon-
gria). "Arribar a la final d'un
campionat del món és molt com-
plicat i n'estem molt satisfetes,
però crec que podíem haver do-
nat una mica més contra els Es-
tats Units", confessa.

Després de dues setmanes
de desconnexió a Sant Carles de
la Ràpita, on, com a Alella, sem-
pre hi troba "molta pau i tran-
quil·litat", va recuperar energies
per afrontar l'Europeu sots 17
d'Atenes, de 3x3, amb Judit Oli-
va, Judit Valero i Carla Viegas.

L'entrevistada s'ho va passar
molt bé en aquesta modalitat
del bàsquet que cada cop té més

impacte i ja és olímpica. Havia
provat el 3x3 en una espècie de
lliga que fan al Segle XXI els di-
vendres, quan ja ha acabat la
temporada. "A l'Europeu d'Ate-
nes vam arribar a la final contra
França i vam competir molt bé.
Vaig fallar el tir lliure per empa-
tar, però el matx tampoc es va de-
cidir allà", exposa.

Va començar a jugar a bàs-
quet als Jesuïtes Casp-Sagrat
Cor de Jesús, on l'entrenador
Xavier Lluís Fuentes va veure
que la petita tenia un do per a
l'esport de la cistella, i va reco-
manar als Conesa-Calvet que la
Laia anés a provar a altres clubs.
Només ho va fer al CEJ l'Hospi-
talet, on es va quedar finalment.
El Barça CBS també es va acabar
interessant molt per ella.

LARA SUANZES
Al CEJ l'Hospitalet es va sentir
"molt còmoda a dins i a fora de
la pista amb l'equip i les dues
entrenadores, Eva Nieto i Judith
Guadalajara". La gran culpa-
ble perquè la temporada segü-

ent fitxés pel Bàsquet Femení
Sant Adrià va ser la tècnica
Lara Suanzes [ara a la Penya],
que, segons explica David Co-
nesa, "va fer tot el possible per-
què hi anéssim".

CREIXEMENT I TÍTOLS
L'entrevistada recorda els seus
quatre anys al conjunt adrianenc
[mini B, mini A i infantil A] com
una etapa "molt feliç de creixe-
ment i amb molts títols [cam-
pionats de Catalunya i d'Espa-
nya o dues minicopes de la Rei-
na]" en què va aprendre a "com-
petir en equip" i "gaudir del
bàsquet". Pujar també amb la
generació del 2004 al Bàsquet
Femení Sant Adrià i a la selec-
ció catalana i espanyola la va
ajudar a obrir-se més, conèixer
més companyes i ser una juga-
dora més completa.

Era una fidel seguidora del
primer equip al Marina Besòs.
"Va ser una experiència precio-
sa veure el club a l'elit, a Lliga Fe-
menina, i recordo aquelles jor-
nades de passar-m'ho molt bé i
xalar molt. Per sort, quan em va
tocar fer de mopa, diria que no
vaig sortir mai, perquè... Quina
vergonya!", confessa, divertida.

EL TENIS
De petita fruïa molt jugant a te-
nis al CE Laietà, entrenant-se
dues hores els divendres i com-
petint els dissabtes. "Ma mare,
la Ivette Calvet, també va prac-
ticar aquest esport, que em va
servir per millorar la meva co-
ordinació amb els peus. Hi tenia
certa traça, però vaig triar el
bàsquet segurament perquè és
un joc d'equip", tanca Conesa.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

La intuïció de Laia Conesa 
» L’exjugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià jugarà i estudiarà a la Universitat de Kansas (els EUA)

» “Abans de prendre decisions demano consell i després em guio per una espècie d’intuïció”, confessa

Laia Conesa, base-escorta del Segle XXI. Foto: Toni Delgado

Futbol | El CF Badalona Futur rep l’RCD Mallorca B                                                                   
El conjunt d’Oriol Alsina rebrà el pròxim diumenge 12 de febrer l’RCD Mallorca B,

en partit corresponent a la 21a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF Badalona
Futur hi arribarà després del seu empat (1-1) contra el CD Ibiza del passat dia 5.
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Inspirada en la novel·la Pamelade Samuel
Richardson, l’obra planteja la relació de
sis personatges de diversos estatus socials
i edats que representen un joc perillós de
poder i dominació. Explora el desig, els
rols masculins i femenins, la fluïdesa del
gènere o les possibles contradiccions en-
tre feminisme i atracció sexual.

Al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Teatre

Quan ens haguem torturat prou
Martin Crimp

La cantant i trompetista Alba Careta
publica el seu tercer àlbum, Teia (Segell
Microscopi). El nom del disc fa referèn-
cia a la fusta resinosa del pi o a una es-
tella d’aquesta fusta que crema amb fa-
cilitat i que es fa servir per fer llum o foc.
En aquest treball, la jove nascuda a Avi-
nyó ha aplegat vuit cançons que parlen
de les seves lluites i convenciments.

Música

A una illa remota a la costa oest irlande-
sa, aquesta pel·lícula narra la història de
dos amics de tota la vida que es troben en
un carreró sense sortida quan un d’ells de-
cideix tallar de cop l’amistat. L’altre, atònit,
s’esforça per recuperar la relació, negant-
se a acceptar el rebuig del seu amic de
sempre. Un ultimàtum desesperat pro-
vocarà conseqüències traumàtiques.

Pelis i sèries

Ànimes en pena d’Inisherin
Martin McDonagh

Teia
Alba Careta Group

‘Bad painting?’
El museu Can Framis de Barcelona (Roc Boronat, 116)

acull des del 6 de febrer l’exposició Bad Painting? (en cata-
là, “Mala pintura?”), de l’artista Carlos Pazos. La mostra

convida els visitants a reflexionar sobre què és una bona
pintura i, per tant, a repensar quins són els criteris que de-
terminen el nostre gust. Tal com ha explicat Pazos a l’ACN,
l’exposició està formada sobretot per “pintures maltracta-
des que possiblement mai veuríem penjades en un mu-
seu”. De fet, moltes de les obres provenen del magatzem

del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Una altra gala dels Grammy, una altra estatue-
ta per a Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992).
Ja fa anys que diem que l’artista sesrovirenca

és imparable, però és que no ens equivoquem.
Després d’acumular una infinitat d’èxits amb el
seu segon àlbum, El mal querer, la cantant s’ha
tornat a coronar amb el trencador Motomami.
La gira mundial del disc ha omplert estadis a

tort i a dret, i ara aquest curós treball discogrà-
fic li ha valgut el premi Grammy en la catego-
ria de “millor àlbum llatí alternatiu o de rock”.

En aquesta 65a edició dels guardons, el darrer
àlbum de Rosalía s’ha imposat als de Jorge

Drexler, Mon Lafarte, Gaby Moreno i Fito Páez.
Així, la catalana més global ja té dos gramò-
fons daurats: també el va guanyar pel seu 
segon disc. Pel que fa als Grammy Llatins, 
en l’última edició en va aconseguir quatre.

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
Fa anys que té fans arreu del món

Famosos

Guanyar el Grammy a millor disc llatí
Pel seu tercer àlbum, ‘Motomami’ 

Havia de ser ella
Els seus seguidors celebren un premi merescut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una noia vetlla el seu avi, i en la solitud
absoluta té dues grans companyies: la de
la memòria i la de la imaginació. Mentre
els cirerers es despullen, la llei de l’hivern
s’imposa recordant-nos que per renéixer
cal deixar anar. Amb un aire intimista i
màgic, aquesta novel·la fa visible l’invi-
sible: les persones que no hi són, però
que ens guien a cau d’orella.

Llibres

La llei de l’hivern
Gemma Ventura

| Fashion Police Squad
L’humor també existeix als videojocs i Fashion Police Squad ho demostra: salva la ciutat de les

sandàlies amb mitjons i altres crims contra la moda. Per a PS 4 i 5, Switch i Xbox One i Series X/S. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ADAPTACIÓ

Una dieta rica en proteïnes ens ajuda a mantenir la calor 
i el consum regular d’aigua ens manté hidratats

HORARIS

DIETA

EDIFICIS

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

i SALUT

La teoria de Darwin sobre la selecció natural, que les espè-
cies s’adapten al medi ambient i canvien per sobreviure,
continua vigent i ara és més fàcil de demostrar gràcies a la

tecnologia. Investigadors del CSIC han descobert, per exemple,
que els habitants a Espanya han après a adaptar-se a les tempe-
ratures fredes extremes des de 1989. I des de 2009, a les més
elevades. Han arribat a aquesta conclusió després d’analitzar 14
milions de morts a Espanya entre 1979 i 2018.     

Tot examinant les dades, els investigadors s’han fixat en el
fet que la mortalitat a conseqüència del fred s’ha reduït signifi-
cativament, gairebé tres cops. El risc de mortalitat per culpa de
la calor extrema també ha baixat, tot i que no tant, i només s’a-
precia en l’etapa final de l’estudi, a partir de 2009. 

Les conclusions de la recerca demostren que les persones
ens estem adaptant, a poc a poc, a les temperatures extremes,
de manera que en el futur tolerarem millor els contrastos. Tot i
això, cal ajudar una mica la selecció natural, perquè el canvi és
lent i nombroses persones vulnerables podrien veure’s afecta-
des pels extrems durant aquest hivern o l’estiu vinent.  

Cada cop resistim millor el fred

Posar-se la roba adequada és la millor manera 
d’adaptar-se als contrastos de temperatura

Les claus

A l’hivern cal aprofitar al màxim les hores de sol 
i a l’estiu evitar els moments més càlids del dia

Els espais de feina i les llars també s’han d’adaptar 
als canvis. No n’hi ha prou amb refredar o escalfar l’aire

Fo
to

: F
re

ep
ik

Fo
to

: F
re

ep
ik



23 | 

línianord.cat9 de febrer del 2023Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 24

línianord.cat 9 de febrer del 2023 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517


