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ESPECIAL LA COPA pàg 18

Quatre aficionats de la Penya
parlen de la victòria del 2008:
“Recordo l’alegria de l’afició”

RUBÉN GUIJARRO pàg 3
“La Copa ha de ser un punt
d’inflexió per a les inversions
en equipaments esportius”

Orgull badaloní
Badalona ja viu la Copa del Rei pàg 3
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Quan es va celebrar l’última fi-
nal de la Copa del Rei de bàsquet
a Badalona, el novembre de
1985, la ciutat estava governada
per Joan Blanch, primer alcalde
socialista i el segon després de la
restauració de la democràcia.
L’actual batlle, Rubén Guijarro,
només tenia dos anys i cap dels
jugadors que competiran pel
trofeu aquest cap de setmana
havia nascut.

L’estreta relació de la ciutat
amb el bàsquet, però, és molt an-
terior. L’any 1985, el Club Jo-
ventut Badalona ja havia guany-
at sis de les vuit Copes del Rei del
seu palmarès. A banda de l’in-
negable pes de la Penya, que
serà centenària d’aquí a set anys,
Badalona s’enorgulleix de ser la
“capital europea del bàsquet”, i té
una fundació amb aquest mateix
nom des de l’any 2002. Si Bada-
lona és sobradament coneguda a
escala estatal i, fins i tot, europea
és, en bona part, per la seva pas-
sió pel bàsquet, que queda re-
flectida en els 3.000 jugadors fe-
derats i 183 equips de la ciutat.

COM UNS MINI JJOO
“La Copa del Rei ha de ser el punt
d’inflexió per deixar enrere més
de deu anys sense invertir en els
equipaments esportius de la ciu-
tat”, afirma l’alcalde Guijarro al
Línia. El president de Restarting
Badalona, Ferran Falcó, destaca
a aquest diari la importància
que la cita pot tenir per a la ciu-
tat –“Badalona ha aconseguit la
final i s’ha mogut bé”, diu– i re-
corda que els Jocs Olímpics de
1992 van portar a Badalona el Pa-
velló Olímpic i el Centre Comer-
cial Montigalà. “A l’hora d’a-
traure l’organització d’esdeve-

niments importants, una ciutat
s’ha de fixar en les seves fortale-
ses”, assegura Falcó, i posa l’e-
xemple de l’Olímpic i el Joventut:
“Sense aquestes fortaleses, ara no
tindríem la final de la Copa”.

EQUIPAMENTS
L’Ajuntament ha informat en
les darreres setmanes de les in-
versions en els equipaments es-
portius de la ciutat. El que serà
l’esdeveniment més important de
l’any deixarà a Badalona una in-
versió d’11 milions d’euros per
adequar i millorar set polies-
portius. D’una banda, 3,4 milions
per millorar els de Montigalà, Bu-
falà, La Plana, Llefià, Joaquim
Blume i Casagemes. La resta, 7,3
milions, es dedicaran a la refor-
ma integral del poliesportiu Pa-
ïsos Catalans: “També hem de-
manat fons Next Generation per
valor de 5 milions d’euros per fer

una nova instal·lació al pavelló
d’Ausiàs March i fer millores a
l’Olímpic i a la piscina municipal
Mireia Belmonte”, ha dit l’alcal-
de Guijarro.

Tanmateix, l’estat de molts
poliesportius de la ciutat encara
és deficient. Les darreres pluges
han tornat a evidenciar filtracions
als pavellons de Bufalà i La Pla-
na. A banda, les darreres setma-
nes l’Ajuntament ha hagut de re-
novar i millorar nou pistes exte-
riors que tenen cistelles per jugar
a bàsquet.

ALLOTJAMENT
L’Ajuntament estimava l’assis-
tència d’unes 30.000 persones,
però la capacitat d’allotjament
de la ciutat és menor. “La gent
que vingui no dormirà a Bada-
lona. Els jugadors s’estaran a
l’hotel del port, però les places
hoteleres són les que són”, apun-

ta Falcó. Concretament, i segons
les dades de l’Idescat, l’any 2021
hi havia 547 places hoteleres a
Badalona. A banda, la Genera-
litat xifra en 202 els habitatges
d’ús turístic a la ciutat, segons les
dades del cens, actualitzades a

dia 6 de febrer d’enguany. En tot
cas, l’Ajuntament assegura que
totes les places disponibles estan
ocupades.

RESTAURACIÓ 
Aquest dimarts, l’ACB, el Gremi
d’Hostaleria i Turisme del Bar-
celonès Nord i Maresme Sud i

l’Ajuntament van signar un con-
veni que possibilita la instal·lació
d’un espai de 500 metres qua-
drats a la Fan Zonedel Gorg des-
tinat exclusivament a promo-
cionar la restauració local. Alguns
dels treballadors d’aquest espai
seran usuaris de l’entitat Bada-
lona Capaç, col·laborant així en
la seva incorporació al mercat la-
boral. “Garantim que el retorn
econòmic de l'oferta de restau-
ració es queda a la ciutat i afa-
vorim la inclusió sociolaboral de
les persones en el marc d'un es-
deveniment esportiu de gran
magnitud”, ha dit el primer tinent
d’alcalde Alex Montornès. 

Per a Falcó, tanmateix, hi ha
el perill que els aficionats surtin
de la ciutat per buscar oci:
“Molts partits són tard al vespre
i si no volem que marxin a Bar-
celona, la ciutat s’hauria de fo-
calitzar en els migdies”. 

Badalona davant del mirall
» L’organització de la Copa del Rei de bàsquet constata les fortaleses i les mancances de la ciutat

» La “capital europea del bàsquet” vol aprofitar l’esdeveniment per millorar instal·lacions esportives

L’estat de molts
poliesportius de
la ciutat és deficient, 
però ara es reformaran

Gerardo Santos
BADALONA

La Copa del Rei de bàsquet farà que Badalona sigui més que mai la capital d’aquest esport. Fotos: ACB PHOTO
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perles

Un conductor de patinet elèctric circulava drogat a 118
quilòmetres per hora (el límit per a aquests vehicles és de

25 km/h) i es va saltar un semàfor en vermell. Ah, i no portava
llums. Amb aquest còctel d’infraccions, l’home va ser detingut. 

Es cola en un pis per la finestra, comet un robatori i, amb
la feina feta, s’hi queda a dormir. Va passar fa uns dies a

Lleida, on la Guàrdia Urbana va detenir aquest lladre de 21
anys amb una clara falta de son acumulada.

Una reportera de Telecincoque informava del primer dia sense
mascaretes al transport públic va entrar en un vagó del

metro, fent que el seu càmera també hi entrés. Després en va
sortir i va deixar el càmera a dins mentre es tancaven les portes.

El propietari d’una casa a Califòrnia va veure que hi
havia cucs a casa seva. Va avisar una empresa de

control de plagues, que va trobar 300 quilos de glans en
una habitació. Les havien collit uns ocells durant anys.

LA FOTOPremis Goya

La lupa

Plou sobre mullat. O, també, qui sembra vents
recull tempestes. Fem una mica d’història. La
Llei General de Sanitat del 25 d’abril de
1986, com a llei de bases i de coordinació ge-

neral de la sanitat, no permetia la gestió per part d’em-
preses privades dels recursos públics sanitaris o so-
ciosanitaris. Doncs bé, l’any 1997 es va aprovar la Llei
15/97, de Noves Formes de Gestió en el Sistema Na-
cional de Salut, que va obrir les portes a empreses pri-
vades per prestar serveis sanitaris mitjançant la
concertació. A la pràctica, això va significar el des-
mantellament dels centres públics de gestió directa,
ja que els diners anaven a parar a empreses privades.

L’any 2010, Artur Mas, com a president de la Ge-
neralitat, va nomenar el doctor Boi Ruiz, president
de la patronal del sector sanitari concertat, com a con-
seller de Salut.

Durant aquest mandat, conegut com “el dels mi-
llors”, el descens de la partida sanitària va ser del
8,6%, i el conseller de Salut, Boi Ruiz, va ser l’artífex
d’aquestes retallades i de l’externalització de serveis
sanitaris. Com algú va dir, no en va provenia de l’es-
pecialitat de cirurgia.

Si fa no fa, el mateix va passar amb els serveis edu-
catius públics. El Govern de la Generalitat va optar
per afavorir els centres privats en detriment dels cen-
tres públics.

Amb aquests antecedents, més tard o més d’ho-
ra, el malestar del personal dedicat a l’ensenyament,
la sanitat i altres serveis públics era més que previ-
sible. La raó principal era l’abandonament i el de-
sinterès de les administracions per aquests serveis fo-
namentals per a la població.

Si bé és cert que, mentre que a moltes comunitats
autònomes les protestes no es van fer esperar (a An-
dalusia, a Madrid, etc.), a Catalunya les veus discre-
pants eren mínimes, quan les retallades practicades

a Catalunya van servir de model per a molts altres ter-
ritoris. Però tot té un límit.

Si fins ara les mostres de protesta eren minori-
tàries i descoordinades, malgrat l’esforç d’alguns que
denunciaven dia sí i dia també el perill que corrien
aquests serveis i l’esgotament dels treballadors i tre-
balladores, com hem dit, tot té un límit. 

No entrarem a explicar tots i cadascun dels moti-
us de les vagues convocades, només assenyalarem que
els ensenyants demanen augmentar la inversió en edu-
cació fins al 6% del PIB català, i el personal sanitari,
que dels pressupostos destinats a la salut es dediqui
un 25% a l’atenció primària, la ventafocs del sistema
i alhora un dels pilars fonamentals del servei de salut.

Les retallades pressupostàries i les externalitza-
cions amb la mal anomenada col·laboració publi-
coprivada, una autèntica parasitació del que és pú-
blic en mans del lucre privat, estaven portant els ser-
veis educatius i de salut a una situació insostenible,
només salvada per la professionalitat del personal
sanitari i educatiu.

El mateix que passava a les residències tant pú-
bliques com concertades. No ens cansarem de de-
manar que s’investigui el que va passar en molts d’a-
quests centres durant la pandèmia.   

I va ser així com es van convocar vagues com a
protesta per aquesta situació, per intentar trobar-hi
una solució i posar fi a aquesta situació tan lamen-
table i vergonyosa.

Els passats dies 25 i 26 de gener, els carrers de Bar-
celona es van omplir de manifestants que reclama-
ven diàleg i solucions als greus problemes existents
en el món educatiu i de la salut.

Com ja hem comentat altres vegades, mai s’havia
vist que els estudiants comencessin l’escolaritat
d’infantil i primària en mòduls, o millor dit, en bar-
racons, i acabessin els estudis en aquests mateixos
barracons provisionals.

Com tampoc mai s’havia hagut d’esperar tant per
ser visitat pel metge de capçalera o ser operat. 

O la manca de personal en tots els serveis, cosa
que obligava a fer jornades maratonianes als pocs pro-
fessionals destinats a la majoria dels centres, ja fos-
sin educatius o de salut.

No cal insistir ni ressaltar la importància i la ne-
cessitat que tenim tota la ciutadania d’aquests serveis
essencials per a les nostres vides. Per això, els dies de
vaga, i sent conscients que aquests professionals ho
han donat tot i no han rebut res, van ser moltes les
organitzacions i moviments socials que van acom-
panyar-los pels carrers de Barcelona i altres ciutats,
reclamant unes condicions laborals més dignes i l’aug-
ment urgent de la inversió tant en plantilles com en
instal·lacions i equipaments.

A Badalona, el 26 de gener, els integrants de la Ma-
rea Pensionista, acompanyats de més d’un centenar
de persones, es van concentrar a les onze del matí,
com cada dijous, a la plaça de la Vila i, poc després,
es van traslladar a la plaça Soler Amigó, situada al cos-
tat de l’Hospital Municipal, per denunciar les reta-
llades en sanitat i educació, la pèrdua de llits hospi-
talaris i centres educatius i la precarització dels
contractes del personal sanitari i educatiu. 

Com diu un bon amic, lluitar contra les injustícies
és educatiu i saludable, si es vol evitar que la situa-
ció sigui irreversible.

Les retallades i externalitzacions
van portar la salut i l’educació 
a una situació insostenible

per Pedro Jesús Fernández

Lluitar és educatiu i saludable
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Retards a l’R1 i l’RG1 que poden superar 
la mitja hora entre Badalona i Montgat1

2 Dolors i Juan

Gegants i tabalers per recordar l’històric 
ofici de passador a Sant Adrià

Collboni promet a Sant Adrià que si és alcalde
posarà el Besòs al centre de les polítiques

Albiol presenta la seva campanya 
amb el lema ‘Badalonisme’

El + llegit línianord.cat

3

4
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A les xarxes

@txellfeixas: S’entra en una fase també
delicada, la d’enterrar uns morts que no te-
nen espai als cementiris, que obliga el go-
vern turc a cavar enmig de camps i boscos.

@AlfonsLabrador: Abans de fer una nova
pista sobre el mar al Prat, no seria més lògic
ampliar els aeroports de Girona i Reus amb
una bona connexió per tren amb BCN?

#AeroportSobreElMar

@nataliaenguix: S’aprova la pujada del
Salari Mínim fins a 1.080 euros. El 60% de
les persones beneficiàries són dones. Una
mesura contra la bretxa salarial de gènere.

#1.080Euros #TurquiaSíriaEnXoc

Els semàfors

La designació a dit del regidor
badaloní Miguel Jurado (PP)
com a candidat a l’alcaldia de
Santa Coloma és una aposta 
de Xavier García Albiol. L’efecte
immediat d’aquesta decisió 

ha estat la dimissió en bloc del
grup local del PP colomenc.

pàgina 12PP de Catalunya

Desdelamina.net, entitat que
enguany fa 20 anys, ha tingut
l’ocurrència de demanar a un
xat d’intel·ligència artificial què
sap sobre la Mina. Les respostes,

per més que són de sentit
comú, evidencien que la mala
premsa estigmatitza el barri.

pàgina 14Desdelamina.net

El Síndic de Greuges ha obert
una actuació d’ofici per analitzar

el possible perjudici al dret
d’accés a subministraments i al
dret a l’habitatge als afectats pel
cas Visoren. Els veïns de Can
Gaietà a Tiana es feliciten 
per la decisió del Síndic.

pàgina 16Síndic de Greuges

Safata d’entrada

La setmana passada vam
assistir a l’aprovació del
pressupost per part del

Govern de Catalunya. El pres-
supost és la imatge d’un projec-
te de país. La gratuïtat de l’I2, la
pujada del 27% del pressupost en
Igualtat i Feminismes, la baixa-
da del preu del transport públic
per a joves o la reducció en un
50% de les llistes d’espera en de-
pendència són algunes de les
partides més destacades que
serveixen per dibuixar l’horitzó
republicà d’aquest Govern.

En definitiva, un pressupost
expansiu de 41.025 milions d’eu-
ros (el més gran de la història) que
apuntala els serveis bàsics de l’es-
tat del benestar: salut, educació,
serveis socials i dependència. I
que, concretament, a Sant Adrià
signifiquen 1,9 milions destinats
a la recerca i a la generació d’o-
portunitats econòmiques per a la
ciutadania. 

A l’altra banda, trobem que el
PSC no ha estat capaç d’aprovar
els pressupostos de Sant Adrià
per al 2023. De fet, va ser inca-
paç de trobar els suports neces-
saris per, ni tan sols, portar els
comptes al Ple.

Els pressupostos són l’eina

Refer Sant Adrià
per Rubèn Arenas (ERC Sant Adrià de Besòs)

que reflecteix quin és el teu pro-
jecte de ciutat, ja que les parti-
des pressupostàries demos-
tren on vols posar l’accent i qui-
nes són les coses importants
que vols tirar endavant. El que
ens vam trobar va ser desola-
dor, sense diners per a cap in-
versió transformadora i amb
tota la despesa corrent del
2022 pràcticament sense re-
tocs. Era una proposta buida
d’ànima, un simple llistat tèc-
nic, sense visió de futur, sense
un dibuix del Sant Adrià que la
ciutadania anhela. Ni rastre
de la proposta del govern mu-
nicipal per a aquest 2023. 

A ERC fa temps que defen-
sem que cal refer Sant Adrià,
tornar-la a omplir d’il·lusió,
preocupar-nos pels detalls que
ens en fan sentir orgullosos i
habitar una ciutat digna i se-
gura a l’alçada del que merei-
xem. Volem construir una ciu-
tat que faci front, d’una banda,
als reptes que ens tenallen a

curt termini, com la crema de
contenidors i la seguretat, però
també que tingui mirada llar-
ga i treballi per fer del seu en-
torn urbà un espai amable a on
viure i desenvolupar el projec-
te de vida de cadascun de nos-
altres. Una ciutat que, per ex-
emple, acosti l’activitat espor-
tiva als veïns i veïnes amb la re-
obertura de la piscina de Ricart,
o que faci una aposta decidida
per la recuperació de l’espai pú-
blic per als vianants amb la
peatonalització de l’avinguda
de Catalunya.

Per això hem decidit no
donar suport a aquest pressu-
post municipal, perquè està
fora de la realitat i les necessi-
tats que tenen els adrianencs i
adrianenques. Perquè hi ha
una altra forma de governar i
de fer les coses, una on les co-
ses passin i on un pressupost
sigui el reflex del que volem per
a Sant Adrià, com ja hem fet
amb la resta de Catalunya.
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Arrenca la neteja de l’aigua
del llac de Ca l’Arnús

EQUIPAMENTS4Dilluns van co-
mençar les tasques de neteja
del llac romàntic del parc de Ca
l’Arnús i Can Solei. El llac es bui-
darà, i s’aprofitarà l’aigua (uns
3.800 metres cúbics) per regar
tot el parc, segons va explicar la
regidora de Medi Ambient del
consistori, Rosa Trenado: “Es-
perem que un cop acabin aques-
tes tasques de manteniment,
tots puguem continuar gaudint
d’un espai natural tan preuat”. 

Un cop el llac estigui buit, la
fauna que s’hi trobi serà captu-
rada i reservada, a l’espera de

tornar a omplir d’aigua el llac i
que puguin retornar al seu hà-
bitat. En cas de trobar espècies
exòtiques, aquestes seran tras-
lladades a la Fundació per a la
Conservació i Recuperació d'A-
nimals Marins (CRAM). 

L’emplenament del llac es
farà fent servir les aigües freàti-
ques que recorren el subsol ba-
daloní.  Els treballs els portarà a
terme l’Àrea Metropolitana de
Barcelona,  que és l’encarregada
la gestió i el manteniment del
parc. L’última neteja del llac es
va dur a terme l’any 2018.

EQUIPAMENTS4La biblioteca
Can Casacuberta ha tornat a
obrir. Ho ha fet 1.151 dies des-
prés de clausurar-se per un cú-
mul de deficiències i avaries. 

Va tancar el 20 de desembre
de 2019 per una errada en el sis-
tema de climatització i filtracions
d'aigua. Durant aquest temps,
l’espai s'ha adequat a la norma-
tiva de la instal·lació elèctrica i
del sistema d’evacuació o la mi-
llora de l'accessibilitat: "Hi ha ha-
gut manca de manteniment du-
rant dècades i aquí tots els go-
verns tenen la seva responsabi-
litat", va dir la regidora de Cul-
tura, Anna Lara. La regidora, que
no esquiva l'autocrítica, vol pas-
sar pàgina i celebra que Can
Casacuberta ja estigui oberta
per als ciutadans: "S'ha trigat,
però hem accelerat al màxim
possible per poder-la obrir".

La biblioteca, però, no ha
obert del tot. Queda tancada la
sala infantil, que manté el servei
al centre cultural El Carme. 

Lara diu que és qüestió de
"setmanes o mesos" que la bi-

blioteca central estigui al 100%
i admet que el que més ha cos-
tat de posar al dia és el sistema
de climatització i seguretat de l'e-
quipament, ja que la manca de
manteniment que arrossegava
l'edifici feia molt complicat po-
der-la tornar a obrir. 

La Plataforma Can Casacu-
berta Oberta ha celebrat la re-

cuperació parcial de l’equipa-
ment, en una concentració cele-
brada aquest dilluns. A banda,
ha anunciat la creació d’un pro-
cés participatiu amb l’objectiu de
millorar totes les biblioteques de
la ciutat: “Els infants han estat
lluitant des del primer dia per-
què reobri la biblioteca”, asse-
guren a la xarxa social.

La biblioteca, de nou, amb usuaris, un cop reoberta. Foto: Ajuntament

Can Casacuberta torna a obrir
les portes 1.151 després

El llac romàntic del parc de Ca l’Arnús i Can Solei. Foto: Ajuntament

Salut mental | Conferència al Museu
El Museu de Badalona va acollir ahir la xerrada ‘Com promoure i acompanyar la salut
mental en l'adolescència’. A càrrec del psicòleg, educador i periodista Jaume Funes, la

conferència està emmarcada en el Programa de Formació per a Famílies de l’Ajuntament.
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ESPECTACLES4La 23a edició
del Festival Internacional de
Màgia de Badalona – Memorial
Li-Chang reuneix, fins al 5 de
març, il·lusionistes d’arreu del
món. Durant ben bé un mes, vi-
siten la ciutat mags de Corea del
Sud, Veneçuela o Alemanya.

El certamen ofereix diversi-
tat de disciplines del gènere,
com ara màgia de prop, cabaret
nocturn, originals manipula-
cions de tota mena o un ballet
aeri. La gala internacional del
memorial Li-Chang serà el cap
de setmana del 25 i 26 de febrer
i reunirà mags internacionals
com Dario Adiletta o Hyunjoon
Kim, però també talent local
com el badaloní Álvaro Cortés o
Mag Marín, de Granollers.

El memorial 
Li-Chang apropa 
la millor màgia

TRADICIÓ4Les celebracions de
Carnestoltes ocuparan aquest
cap de setmana els carrers dels
barris de Llefià i Bufalà. La Rua
de Carnestoltes dissabte a Llefià
i, l’endemà, el Carnaval Infantil
a Bufalà. Les activitats estan or-
ganitzades per l’Ajuntament, la
comissió de cultura de Llefià i la
Comissió de Carnestoltes de Bu-
falà. Dissabte, la Reina Carnes-
toltes farà la lectura del pregó de
Carnaval des del balcó del cen-
tre cívic Torre Mena, proclama-
rà el seu regnat i convidarà la ciu-
tadania a la disbauxa i a la festa,
que començarà amb la rua de
comparses i seguirà amb el ball
de disfresses. Diumenge, a Bu-
falà, tindrà lloc la rua infantil,
que partirà de la masia de Ca
l’Andal al migdia. Després, hi
haurà el ball de disfresses al
parc de  Can Barriga.

Llefià i Bufalà
acolliran els actes
del Carnestoltes

ENTITATS4Nou revés per a l’his-
tòric Club Bàsquet Sant Josep.
Dilluns es va saber que els jutjats
donen la raó a l’arquebisbat de
Barcelona, propietari de l’Es-
glésia Parroquial de Sant Jo-
sep, en el litigi judicial que fa
anys que manté amb el Sampep. 

En el seu escrit, l’audiència de
Barcelona desestima el recurs
d’apel·lació que el club esportiu
va presentar arran de la sentèn-
cia judicial que els obligava a sor-
tir de les instal·lacions de la par-
ròquia de Sant Josep.

Aquella sentència, del no-
vembre de 2021, era la que de-
terminava que el club, que ja té

84 anys d’història, havia d’a-
bandonar el pavelló del centre
parroquial en considerar que
l’entitat esportiva no disposa de
cap títol que en legitimi la seva
possessió. 

L’entitat ha mostrat, a través
d’un comunicat, el seu desacord
amb la decisió de l’Audiència:  “A
la sentència torna a quedar clar
que el pavelló el vam pagar des
del bàsquet (com a secció del
Centre en aquell moment) i que
hem estat pagant un lloguer per
l'ús de les instal·lacions al Cen-
tre”. Malgrat quedar clar que el
Sampeppagava el seu lloguer, ex-
plica el club, “no es considera que

això sigui suficient per desestimar
la demanda perquè s'hauria de
tractar en un altre tipus de judi-
ci”. El club avisa que la sentència
permet la possibilitat de presen-
tar un recurs. L’entitat explica
que encara han de decidir si ho
faran i que, en tot cas, prendran
la decisió després d’analitzar a
fons la sentència: “El CB Sant Jo-
sep és fort i ha demostrat que pot
continuar creixent més enllà de
què ens tanquin l'ús del nostre
pavelló. Comptem amb un grup
de persones extraordinàries i te-
nim moltes ganes de fer un Sam-
pep encara més fort”, conclo-
uen des del club.Protesta del Club Bàsquet Sant Josep. Foto: Twitter (@VeusSantPep)

El jutge confirma la sentència
que desnona el CB Sant Josep
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El parc del Molinet estrena
nova il·luminació intel·ligent
INFRAESTRUCTURES4El parc
del Molinet llueix nova il·lumi-
nació des de dilluns. Segons as-
segura l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), l’entitat en-
carregada d’instal·lar els llums
juntament amb el Clúster d’Il·lu-
minació de Catalunya, “el nou
enllumenat afavorirà la salut de
les persones i la biodiversitat”. 

Els llums tenen sensors de
presència que controlen la in-

tensitat i el color. Així, l’AMB as-
segura que “es respecta el cicle
biològic de les espècies i es re-
dueix la contaminació lumínica”.

Quan no hi ha ningú, les 26
noves lluminàries emeten una
llum ataronjada, cosa que afec-
ta menys la biodiversitat. Quan
el sensor detecta moviment, la
llum ataronjada passa a ser blan-
ca, de manera que es reprodu-
eixen millor dels colors.

Unes 250 famílies reben
ajudes del Pro-Grama Social

CONSUM4El Pro-Grama So-
cial, que va posar en marxa l’A-
juntament el passat mes d’octu-
bre, va tancar l’any 2022 donant
cobertura a 247 famílies i bene-
ficiant 760 persones. En total, el
consistori ha invertit en aques-
tes prestacions 231.150 grames,
la moneda local digital (1 grama
equival al valor d’1 euro). Els be-
neficiaris han fet 4.847 paga-
ments en els 60 comerços ad-
herits al programa, cosa que su-

posa una injecció econòmica
per al comerç local colomenc.

Segons una enquesta feta
pel mateix consistori, el 85%
dels usuaris valora molt satis-
factòriament la iniciativa, que
busca pal·liar situacions de ne-
cessitat puntuals de subsistència,
adreçades a famílies en risc d'ex-
clusió social. 

Del total d’usuaris, un 83%
són dones i el 25% són famílies
monoparentals maternes.

POLÍTICA4El regidor del PP a
Badalona Miguel Jurado va
anunciar divendres passat que
serà el candidat popular a l'al-
caldia de Santa Coloma. Es trac-
ta d’una aposta de l’exalcalde ba-
daloní, Xavier Garcia Albiol, que
amb aquest moviment vol apai-
vagar l’efecte Rufián. 

Els efectes d’aquesta desig-
nació en el grup local de PP a la
ciutat no es van fer esperar. En
un comunicat fet públic el cap de
setmana, la junta local dels po-
pulars gramenencs va anunciar
la seva dissolució en bloc. El
comunicat és breu i explícit:
“Per la designació a dit d'un
candidat que en cap moment ha
estat consensuat amb la junta lo-
cal (...). Hem pres la decisió per
majoria absoluta de dissoldre
aquesta junta local i renunciar en
ple als càrrecs que fins a aquest
moment hem anat ostentant”.
En el comunicat també s’asse-
gura que Jurado no és l’únic
candidat popular que ha estat
designat a dit per a les pròximes
eleccions municipals.

La dissolució de la junta pro-
voca que el nou candidat haurà
d’elaborar la seva pròpia llista. La
trajectòria de Miguel Jurado és
extensa. Va militar al PSC, va
passar per CiU i, finalment, va
serregidor del govern del PP
com a  independent. Assegura
que amb Santa Coloma l'uneixen
"llaços familiars i personals" i diu

que fa el pas perquè els colo-
mencs mereixen una ciutat mi-
llor: "Vull aprofitar la meva ex-
periència de 16 anys al costat de
Xavier Garcia Albiol per aplicar
les polítiques que han funcionat
durant la seva alcaldia". El PP no
té cap regidor a Santa Coloma,
després de perdre els dos que te-
nia a les eleccions de 2019.

Jurado ja fa campanya per la ciutat. Foto: Twitter (@MiguelJuradoT1)

La candidatura de Jurado 
fa dimitir la junta local del PP

Barri Antic | Enderrocs a la plaça de la Vila
L’Ajuntament ha enderrocat els edificis del número 14 de la Plaça de la Vila, desallotjats

per la via ràpida fa un mes. Un cop es retiri la runa, es tirarà endavant el PERI Santa
Coloma Vella II, tot i que els jutjats van anul·lar-ne la reparcel·lació el mes de novembre.
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El Campus Besòs tindrà 
un laboratori d’hidrogen 

RECERCA4La Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) ha
començat a construir al Campus
Diagonal-Besòs un laboratori
d’hidrogen i una planta de pro-
ducció d’aquest element quí-
mic. Ambdues instal·lacions en-
traran en funcionament el mes
de juny. El funcionament serà cí-
clic. L’hidrogen que es produei-
xi a la planta serà el que es farà
servir al mateix laboratori.

Les instal·lacions hauran de
servir per avançar en la recerca
i la innovació en les tecnologies
de l’hidrogen, recolzar el teixit in-
dustrial i desenvolupar activitats
de formació. D’aquesta manera,
s’impulsarà l’avanç en la des-
carbonització. La infraestructu-
ra és finançada amb més d’un
milió d’euros pels Fons Euro-
peus de Desenvolupament Re-
gional (FEDER). 

L’elaboració del Pla de Salut
entra en fase de participació

SALUT4Fa temps que l’Ajunta-
ment treballa per tirar enda-
vant el Pla de Salut de Sant
Adrià 2023-2027. El passat mes
de juny, el consistori va pre-
sentar la diagnosi del Pla, és a
dir, la primera aproximació per
identificar els problemes sani-
taris de la població. Aquella pri-
mera diagnosi va aportar  infor-
mació de pes. Les patologies
més recurrents entre els usuaris
que acudeixen als dos CAP citats

tenien a veure amb qüestions
dentals, mentals i alimentaris. 

En una segona fase, ara el
consistori crida la ciutadania a
participar de dues sessions de
participació per poder debatre i
aportar idees de cara al que serà
el següent pas: definir les línies
d’actuació i les estratègies per
dur-les a terme. Les sessions
participatives seran el dia 22, a
la biblioteca de la Mina, i l’en-
demà, al Casal Dalt de la Vila.

INICIATIVA4El projecte de di-
namització comunitària desde-
lamina.net fa 20 anys que tre-
balla al barri creant vincles en-
tre els veïns. Una de les darreres
iniciatives que l’entitat ha tirat
endavant ha consistit a pregun-
tar-li a una intel·ligència artificial
(IA) què sap sobre la Mina. 

Darrerament, s’ha popula-
ritzat el sistema ChatGPT, que
permet xatejar amb una IA so-
bre qualsevol tema. “Vam voler
experimentar amb la tecnologia,
i les respostes que vam rebre s’a-
lineen amb el que defensem a
l’entitat”, expliquen a desdela-
mina.net. Les primeres pre-
guntes fetes a la IA tenien a
veure amb informació bàsica, i
la màquina les va poder contes-
tar relativament bé. Les respos-
tes delicades van arribar quan
desdelamina.net li va demanar
“dades objectives” a la IA: “El
barri de la Mina ha estat cone-
gut per tenir alts nivells de mar-
ginació social, desocupació i po-
bresa. La zona també ha estat
identificada com una de les àrees

amb major concentració de po-
blació immigrant a la ciutat”. 

Destaca la resposta de la IA
quan se li demana què diuen els
mitjans de comunicació sobre el
barri: “Si la premsa només des-
taca els aspectes negatius d’un
barri com el de la Mina, això pot
tenir una sèrie de conseqüències
negatives per a la seva població.

(...) Pot generar estereotips i
prejudicis sobre la seva gent,
cosa que pot contribuir a la seva
marginació social i a la pèrdua de
la seva autoestima”. L’alcaldes-
sa Cañete, en conèixer les res-
postes d’aquesta IA, va exclamar
al seu Twitter: “Magnífica ini-
ciativa! Prou estigmatització i
abús de la crònica negra”.

El bloc Venus, imatge icònica del barri: Foto: Gemma Sánchez/ACN

La intel·ligència artificial alerta
sobre l’estigma social de la Mina

Carnaval | Els carrers i el Polidor, protagonistes
El Carnaval té dos punts calents. D’una banda, la festa infantil de dissabte al matí a la plaça

de la Vila, i la rua de carnaval a partir de les 18:30 a l’avinguda de la Platja a l’altura del carrer
de la Torrassa. A banda, el centre Polidor ofereix divendres una festa per als més petits.
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El Síndic de Greuges obre una
investigació pel cas Visoren

TIANA4La Plataforma d’Afectats
i Afectades HPO Visoren Can
Gaietà va anunciar aquest di-
marts que el Síndic de Greuges ha
obert una actuació d’ofici per
analitzar la possible afectació al
dret d’accés a subministraments
i al dret a l’habitatge pel cas de l’e-
levat preu de les factures. 

Des de la plataforma es feli-
citen per la decisió del Síndic,
que en resposta als veïns tia-
nencs adverteix que l’actuació es-
tudiarà els casos de tots els afec-
tats, i de totes les localitats.

El Síndic explica en la seva
resposta que s’ha adreçat als

ajuntaments dels municipis afec-
tats, a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i a l’Agència Catalana
del Consum. De fet, les dues
agències i els ajuntaments es
reuniran aquest divendres i la
plataforma està pendent del que
es pugui decidir a la trobada. 

El portaveu dels veïns tia-
nencs afectats, Daniel Bed-
narczyk, ha dit a Línia Nord que
la creació d’una plataforma uni-
tària dels afectats de tots els mu-
nicipis està en marxa: “L’advo-
cat està fent els estatuts. Són
molts pisos i va cas per cas”, diu
Bednarczyk.

HABITATGE4L’alcaldessa de
Montgat, Mercè Marín, va as-
sistir divendres passat a la sig-
natura de l’acord de finança-
ment de projectes de rehabilita-
ció i promoció d’habitatge de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB). Concretament, es trac-
ta de dos acords signats entre el
Ministeri de Transports, Mobi-
litat i Agenda Urbana, la Con-
selleria de Territori de la Gene-
ralitat i el Consorci Metropolità
de l’Habitatge. 

Pel que fa a Montgat, l’apor-
tació permetrà la construcció
d’habitatge social assequible a les
promocions de Turó del Sastre
i a la Ronda 8 de març. “Per al
municipi és molt important ser
dins d’aquest pla”, explica l’al-
caldessa, que assegura estar “en-
cantada de la vida que arribin di-
ners d’Europa, de Madrid o de
Barcelona...”. “M’és igual, si ser-
veix per millorar l’accés a l’ha-
bitatge dels montgatins”, afegeix
en declaracions a Línia Nord. A
més a més, els diners que l’A-
juntament pensava dedicar a

aquestes promocions d’habitat-
ges ara els podrà revertir per a al-
tres qüestions. D’altra banda, l’a-
cord signat també permetrà la
rehabilitació d’edificis, per mi-
llorar-ne l’eficiència energètica i
l’accessibilitat. “El personal de
l’Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia ha estat format per poder tra-
mitar els ajuts dels propietaris

que ho demanin”, explica l’al-
caldessa Marín.

En general, el pla preveu
que fins a l’any 2026 es rehabi-
litin a l’àrea metropolitana
13.650 habitatges en els quals vi-
uen al voltant de 35.000 perso-
nes. A banda, suposarà la gene-
ració de 4.000 llocs de treball di-
rectes, segons ha declarat l’AMB.

Promoció de pisos del Turó del Sastre. Foto: AMB

Montgat rebrà inversions per
construir i rehabilitar edificis 

L’alcalde Salvatierra, durant la reunió de municipis afectats. Foto: Ajuntament

Montgat | La Bibliotecat Tirant lo Blanc fa 20 anys
Avui 16 de febrer se celebra el 20è aniversari de la Biblioteca Tirant lo Blanc.

S’inaugurarà la distribució del vestíbul d'accés i s’hi farà una visita guiada. A la Sala Pau
Casals tindrà lloc l'espectacle Concert d'amor i de mort de Jordina Biosca i David Garcia.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur rep l'Atlético Saguntino 
El conjunt d'Oriol Alsina rebrà el pròxim diumenge 19 de febrer l'Atlético Saguntino, 
en partit corresponent a la 22a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF Badalona

Futur no té marge d'error si vol continuar pujant posicions en un torneig molt igualat.

Eric Moratalla (1985) i Salvador
Moratalla (1959), pare i fill, ba-
dalonins i enamorats de la Penya,
agafen entre els dos "la millor
foto" d'un viatge inoblidable.
Amb la mà lliure imiten els seus
gestos d'eufòria de la nit del 10 de
febrer de 2008 al Fernando Bue-
sa Arena, de Vitoria, quan el Jo-
ventut Club Badalona va aixecar
la seva vuitena i última Copa del
Rei. Un torneig que comença
avui a Badalona amb una doble
cita (Real Madrid-València Bas-
ket i Barça-Unicaja) i continua-
rà demà amb el debut de l'amfi-
trió, a les 21.30 hores i contra el
Baskonia, i sabent qui seria el seu
rival a semifinals (CB Canarias o
CB Gran Canaria).

"M'emociona que la Copa ar-
ribi a Badalona i la ciutat hi esti-
gui tan bolcada. Esperem ser uns
bons amfitrions", desitja l'Eric,
que a Vitoria va olorar bàsquet per
tots els racons i "un ambient molt
sa". A quarts de final, contra el Va-
lència Basket, va entrar al pavelló
"tremolant com un flam". El par-
tit, però, va ser inesperadament
tranquil (84-59).

Res a veure amb les revolu-
cions de les semifinals contra el
Real Madrid, quan es va veure "eli-
minat". El pare, el Salvador Mo-
ratalla, exjugador de voleibol de la
Penya, li insistia: "Fill, la Copa és
la Copa, i cal jugar-la". Ho deia
convençut i confiat, tranquil i
analític, que és com viu el bàsquet.

En Salvador tenia raó: "Re-
cordo la cara d'alegria dels ju-

gadors i de l'afició. Rudy Fer-
nández va sobresortir en els
punts i Ricky Rubio, en la di-
recció. 76-81 i ja érem a la final!".

Sergi Sanjuan (1975) i Jana
Sanjuan (1981), badalonins i ger-
mans, també van gaudir d'aque-
lla Copa de Vitoria. "La dupla de
dos jugadors de la casa, com
Rudy Fernández, que és explosiu
i està a tot, i Ricky Rubio, que té
una ment privilegiada, era mera-
vellosa", recorda ella. "Era un
equip molt divertit de veure", re-
corda ell. Si criden, pateixen i xa-
len per la Penya, és per "herència"
del seu pare, Pedro Sanjuan, que
els va portar als dos a veure l'e-
quip, primer a Ausiàs March i des-
prés a l'Olímpic.

“UNA BONA EXCUSA”
En Pedro era de Zaragoza i molt
futboler, però quan va aterrar a
Badalona va veure la predilecció
dels seus fills cap al bàsquet i, se-
gons en Sergi, la va convertir en
"una bona excusa per compartir
moments i experiències amb nos-
altres, i per això crec que també es
va involucrar tant en el club".
Pedro Sanjuan va ser secretari de
la junta directiva.

"Mon pare era passió pura! I
nosaltres cada cop ens deixem
anar més a la grada i a vegades em
quedo afònica", intervé la Jana.
Ara, els germans Sanjuan van a
l'Olímpic amb la seva canalla,
que viurà la seva primera Copa del
Rei. Una festa increïble que re-
uneix vuit aficions que s'inter-
canvien bufandes i telèfons, i que
comparteixen la devoció pel bàs-
quet. I també la il·lusió per aixe-
car la Copa. Com l'afició de la Pe-
nya la nit del 10 de febrer de 2008,

malgrat ser minoria en un Fer-
nando Buesa Arena que corejava
el nom de l'amfitrió, el Baskonia.

"Vam cridar molt, però molt",
recorda la Jana Sanjuan. "El
que passa és que no se'ns sentia
gaire, perquè estàvem a dalt de
tot", intervé en Sergi. L'Eric Mo-
ratalla calcula que devien ser
unes 300 o 400 persones ani-
mant la Penya. "El nostre alè ar-
ribava, i vaig aixecar algun crit de
'sí que es pot!' a la nostra zona.
Al principi no hi confiava, però
després sí, sobretot a la segona
part. Crec que hi confiava tota la
nostra afició", opina.

Quan faltaven vuit segons,
Demond Mallet va fer dos tirs
lliures (77-82). Un temps en què
encara van passar moltes coses,
entre elles un triple a mig segon
de Pablo Prigioni i insuficient per
al desconsolat amfitrió. La Penya
d'Aíto García Reneses i liderada
al camp per Rudy Fernández i
Ricky Rubio tornava a aixecar un
gran títol 11 anys després de la
Copa del Rei de León de 1997
contra el Cáceres CB. "Aquest
temps m'ha passat volant. És

una de les millors experiències
que he compartit amb el meu
fill", confessa en Salvador.

Més enllà de fer-se la famosa
foto, els Moratalla no van tenir
temps de celebracions després
del partit perquè l'endemà el pare
havia de ser a la feina a les vuit del
matí. "Em vaig perdre a la sorti-
da de Vitoria i vam haver de tor-
nar enrere, i després ja no vam te-
nir imprevistos. Quan vaig deixar
a casa seva mon fill... Allà, ja més
tranquils, sí que ho vam festejar
més amb abraçades i petons",
recorda en Salvador. L'Eric es va
creure "de debò" que l'equip era
campió l'endemà, quan va tenir
tots els diaris a les mans.

La Jana i el Sergi sí que van
quedar-se algunes hores més a
Vitoria, gràcies a David García,
que era delegat de la Penya i con-
tinua sent un dels millors amics
d'en Sergi. "No recordo com ens
ho va proposar, però ens va con-
vidar al sopar amb la directiva, els
jugadors i les seves famílies.
Vam seure al costat dels pares
d'en Rudy. A les postres la plan-
tilla va fer la conga i es va apro-

par a Jordi Villacampa, que lla-
vors era el president, i li van de-
manar cantant la prima pel títol",
recorda en Sergi.

Els germans Sanjuan van
marxar cap a la una de la mati-
nada perquè l'endemà havien de
treballar i els quedaven molts
quilòmetres de carretera per en-
davant. "Diria que no ens vam
fer fotos ni vam demanar autò-
grafs perquè era el moment dels
jugadors i ho vam respectar", re-
corda la Jana.

Què passarà ara a la Copa de
Badalona? "Potser som una mica
pessimistes perquè la Penya no
acostuma a aguantar bé la pres-
sió en partits importants, però hi
tinc esperances", pronostica la
Jana. "Si es treu aquest pes de so-
bre i alguns veterans de l'equip li-
deren, es pot guanyar el Baskonia,
superar després el CB Canarias i
jugar la final contra el Barça o el
Real Madrid, que seria completar
un molt bon torneig. Guanyar-lo
seria ja de matrícula d'honor",
aporta en Sergi.

L'Eric fa una radiografia de-
tallada de cada rival i pensa que
l'equip més "fluix" de la Copa és
el CB Gran Canaria, malgrat que
"fa gairebé un mes ens guanyés
per 16 punts". "És una Copa molt
oberta que podria aixecar qual-
sevol dels participants. Haurem
de collar molt el Baskonia, en es-
pecial Markus Howard, i si gua-
nyem, confio que podem arribar
a la final", adverteix. "Tinc un bon
pressentiment. Començar amb
un rival tan complicat és positiu
perquè, si el superes, te'l treus de
sobre, i a partir d'aquí... Per què
no podem somiar?", es pregunta
en Salvador, sempre tranquil.

Toni Delgado
BADALONA

Badalona somia ambVitoria
» La Penya debuta a la seva Copa del Rei contra el Baskonia, contra qui va aixecar el trofeu l’últim cop 

» Eric i Salvador Moratalla, pare i fill, i els germans Sergi i Jana Sanjuan recorden la fita de 2008 a Euskadi

Eric i Salvador amb la gran foto de la Copa de 2008. Foto: Maria Carrasco
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L’Anna és prostituta i pateix anorèxia des
d’adolescent. L’arribada d’un client que no
vol sexe amb ella despertarà el monstre
que la turmenta. El Ginés treballa ma-
quillant cadàvers. La seva relació amb la
mort va començar des de ben petit, igu-
al que el seu contacte amb la depressió.
Tots dos lluiten contra la soledat. 

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Teatre

Solstici
Agustí Franch

Confit (Propaganda pel fet) és el segon disc
de Boom Boom Fighters & Cookah P, un
projecte nascut el 2021 a cavall entre Gi-
rona i Mataró. Els tres artistes que l’inte-
gren –Oriol Pujades “Cookah P”, Joan
Fité i Tomàs Sánchez– ofereixen una pro-
posta innovadora per al panorama mu-
sical català, que combina el reggae dels
vuitanta amb el dancehall dels noranta.  

Música

Ens trobem a finals dels vuitanta, en un
poble indeterminat. La Sara acaba d’ar-
ribar al municipi i no troba el seu lloc. La
seva millor amiga és la Rebe, molt més ex-
travertida. Una nit van a una discoteca, es
droguen i, tornant cap a casa, troben una
nina vestida de comunió. Així comença
el malson. La niña de la comunión és una
pel·lícula del barceloní Víctor García.

Pelis i sèries

La niña de la comunión
Víctor García

Confit
Boom Boom Fighters & Cookah P

Anglada Camarasa
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) defensa

que Hermen Anglada Camarasa (Barcelona, 1871-Port de
Pollença, 1959) va ser “l’artista català amb més projecció
internacional entre Marià Fortuny i Joan Miró”. És per això
que el museu ha creat l’exposició Anglada Camarasa. L’ar-

xiu premeditat, després que la seva família hi hagi donat
el seu arxiu personal coincidint amb el 150è aniversari del

seu naixement. Segons l’organització, la mostra (que es
podrà visitar fins al 7 de maig) permet que el públic cone-
gui el procés creatiu i la rellevància d’Anglada Camarasa.

Dua Lipa (Londres, 1995) és una enamorada de
Barcelona i de Catalunya i, especialment, de la
nostra gastronomia. Ja ens ho va fer saber a
principis de l’estiu passat, coincidint amb els

dos concerts que va oferir a la capital catalana,
i ens ho ha confirmat ara. “He passat uns dies a
Barcelona i Catalunya, anant als meus restau-
rants preferits, fent nous amics i coneixent al-

guns dels meus productors de vi natural prefe-
rits. Un veritable plaer poder conèixer les per-
sones meravelloses i el procés que hi ha darre-
re del vi que m’encanta gaudir i compartir amb
la gent”. Aquesta és la piulada que la cantant
va fer el passat 8 de febrer a Twitter, acompa-
nyada de quatre imatges que acreditaven la

seva visita gastronòmica. A més, l’artista brità-
nica d’origen kosovar també va aprendre a
beure amb porró a casa nostra. Una di noi.  

D U A  L I P AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant d’èxit mundial
És una de les artistes més escoltades actualment

Famosos

Gaudir de la gastronomia catalana
Ha presumit de visitar casa nostra per menjar i beure

Catalana d’adopció
Els usuaris catalans ja se l’estimen com si fos una més

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Sara és una Quixot empatxada de lec-
tures apocalíptiques i, arran d’unes inun-
dacions extremes a Barcelona, decideix
fugir cap a l’Empordà. A l’expedició l’a-
companyen un marit que exporta po-
llastres al Brasil, una filla adolescent que
vol un gos i una tieta excèntrica que no
hi toca gaire. L’objectiu és refundar l’edat
mitjana amb tecnologia del segle XXI. 

Llibres

Solastàlgia
Ada Castells

|Hogwarts Legacy
Els fans de Harry Potter estan d’enhorabona: el videojoc de rol immersiu

inspirat en la saga màgica ja està disponible per a PC, PS5 i Xbox Series X/S.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ILLES DE CALOR

Augmentar un 30% l’arbrat a les ciutats reduiria un terç 
de les morts a conseqüència de les altes temperatures

EXPOSICIÓ

ARBRES

NADONS

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

i URBANISME

Un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona
revela que més del 4% de les morts que es produeixen
en ciutats europees durant els mesos d’estiu són conse-

qüència de les illes de calor urbanes, és a dir, de la diferència de
temperatura que es produeix a causa de la combinació de poca
vegetació, densitat de població alta i superfícies com l’asfalt.
L’estudi, publicat a The Lancet, també analitza l’efecte dels arbres
sobre la temperatura. La conclusió és que un terç de les morts
vinculades a les illes de calor podrien evitar-se si aconseguim
ampliar fins a un 30% la cobertura arbòria en ciutats com Barce-
lona, Madrid, València o Bilbao.   

De la mateixa manera que els arbres poden contribuir a re-
duir la mortalitat, també ajuden a créixer. Un altre estudi, també
d’ISGlobal i publicat a la revista Environment International, revela
que l’exposició materna a entorns naturals afavoreix un creixe-
ment fetal saludable. En concret, la proximitat a espais verds
s’associa a un pes superior en néixer i en menors probabilitats
de tenir un nadó petit per a l’edat gestacional. Aquesta és una
altra bona raó per plantar arbres a la ciutat. 

Plantar arbres millora la salut

La combinació de poca vegetació, molta població 
i asfalt provoca la creació d’illes de calor urbanes  

Les claus

L’exposició continuada a la calor està associada 
amb mortalitat prematura i malalties cardiovasculars 

Les mares que viuen en entorns més verds tenen 
més probabilitats de tenir nadons amb més pes
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