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A l’exterior, la temperatura és de
cinc graus. Al mar, de 12. Són
vora les 10 del matí i, encara que
el dia és clar i el sol escalfa, a nin-
gú amb dos dits de front se li acu-
diria anar a la platja a banyar-se.
Bé, dir ningú també és agosarat,
ja que una vintena d’homes i do-
nes, enfundats en vestits de neo-
prè, es preparen per saltar a
l’aigua al Parc del Fòrum, sota la
placa fotovoltaica, a Sant Adrià
de Besòs. Són els Barcelona
Swimmers.

Fa quasi vuit anys que es va
crear aquest club de natació a
mar obert. Eren un grapat d’a-
mics que sortien, de tant en tant,
a nedar al mar i que van decidir
conformar-se com a col·lectiu.
Des d’aleshores són cada vegada
més els que s’han apuntat a
aquesta iniciativa, i actualment el
club ja té més de 70 socis de to-
tes les edats. “Sortim a nedar
cada dissabte al matí i després
ens quedem prenent alguna cosa
o fem una paella”, explica un dels
seus membres, en David, per
deixar constància que a més de
companys d’afició són amics.

Durant l’hivern, i per segure-
tat, neden només durant una
hora, des del Fòrum fins a la pri-
mera platja cap al sud. Però a l’es-
tiu recorren el litoral del país bus-
cant llocs on practicar la seva
passió, i poden estar a l’aigua du-
rant més d’una hora i mitja.

“És una sensació inexplica-
ble”, diu en David. Malgrat això,
i tot i que sigui difícil d’entendre
per què hi ha qui s’ho passa bé
sortint a nedar un dissabte de
febrer, des del diari Línia hem
decidit visitar-los per com-
prendre el que a priori sembla
una bogeria.

ENTRAR AL MAR
El primer impacte amb l’aigua
gèlida és el més difícil. Així ho ex-
plica un dels entrenadors que
acompanya el grup des d’una
llanxa. Ell, que també es diu
David, va ser nedador profes-
sional i, per tant, sap de què par-
la. “Cadascú ho viu diferent,
però, en el meu cas, durant els
primers segons sento que el cap
em fa molt mal, com si l’espre-
messin”, relata. Per a altres, són
les mans i els peus. Per a altres,
tot el cos. Sigui com sigui, passat
un minut, la situació comença a
millorar.

Van en grups per nivell i du-
rant tota la sessió d’entrena-
ment la barca d’en David els se-
gueix per si necessiten ser so-
correguts. Cada grup rep el nom
d’una illa balear: Eivissa és el de
més nivell.

“Mai ha passat res… Com a
molt algú que tenia molt fred i ha
necessitat que el traguéssim de
l’aigua”, assenyala l’entrenador.
Segons explica, cal tenir molt

clar quan hi ha risc de patir hi-
potèrmia. Succeeix quan els dits
es comencen a agarrotar i no es
poden moure; quan les mans
s’assemblen a les urpes d’una
àguila. És per això que en David
porta mantes tèrmiques a la llan-
xa. “D’aquelles platejades que
surten a les pel·lícules”, indica.

“En altres ocasions, hem de
rescatar algú perquè l’ha picat
una medusa”, afegeix. Així mateix,
el grup mai surt quan hi ha ona-
des de més de metre i mig. “Pot
semblar poca altura, però ja et dic
jo que quan estàs dins del mar és
com si tinguessis una paret enor-
me davant teu”, explica.

En aquest sentit, l’única ve-
gada que el grup va tenir pro-
blemes va ser una ocasió en què
va sortir a nedar amb onades
d’un metre. “El mar és molt can-
viant, i de sobte es va començar
a picar”, recorda. Els nedadors
van haver de sortir pels espigons
que hi ha a terra ferma.

“Tampoc sortim quan hi ha
tempesta elèctrica”, afirma en

David de forma despreocupada.
Un cop més, incredulitat: “Sí, sí,
sortim si plou o en les setmanes
més fredes de l’any”, afirma.

ELS BENEFICIS DEL FRED
I tot aquest patiment, per què? La
Laura surt de l’aigua després de
nedar durant una hora i està mor-
ta de fred. El color dels llavis i la
pell és porpra, quasi blau. Tot i
això, se sent eufòrica.

El seu sentiment és similar al
que expressa en Francesc. Ell és
un dels integrants més veterans
de Barcelona Swimmers i diu
que quan et fiques al mar “és
com fer una meditació”. “Tra-
vesses els bancs de peixos, estàs
en silenci i vas fent moviments
repetitius… T’oblides dels teus
problemes”, assegura.

Per la seva banda, en David,
que també acaba de sortir de l’ai-
gua, diu que “una setmana sen-
se sortir al mar és una setmana
en què ja comencés amb el peu
esquerre”. “Nedar és una ne-
cessitat”, insisteix.

PASSIÓ PER LA NATACIÓ
Vist així, podríem arribar a pen-
sar que els Barcelona Swim-
mers, més que una passió, tenen
una obsessió. La línia és fina. En-
cara més quan en Francesc ex-
plica per què van decidir federar-
se com a associació esportiva du-
rant la pandèmia. “Només les
persones que estaven federades
podien utilitzar les franges ho-
ràries per practicar esport”, re-
corda. “Jo baixava des de casa
amb la bici i amb el neoprè po-
sat perquè no em parés la poli-
cia”, diu rient. “Feia una fila
força estranya”, afegeix.

Potser qui no practica la na-
tació en aigües obertes pot arri-
bar a pensar que és una obsessió,
però en David assenyala que fins
que no ho proves no pots fer-te la
idea del que significa. “Nedar en
una piscina és nedar en aigües
mortes”, corrobora en Francesc.
“A la primavera hi ha molts pei-
xos al mar i a l’hivern no tants, i
això et fa adonar de com canvia
la natura”, conclou en David.

Unapassió de ‘bojos’
» Els integrants del col·lectiu Barcelona Swimmers neden cada setmana sortint des del Parc del Fòrum

» El fred hivernal o el mal temps no aturen un grup on actualment ja hi ha 70 socis molt valents

Albert Alexandre
SANT ADRIÀ

Dos moments d’una de les sortides dels Barcelona Swimmers. Fotos: Línia Nord
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NLes millors
perles

“No és un pa tumaca, però tambè estic ric”. I es queden tan
amples. És l’anunci que KFC va col·locar als autobusos

de Barcelona i que ha fet plorar sang milers de catalans. Al final
s’ha fet viral i la marca l’ha retirat. Gràcies, Twitter.

Un conductor begut baixa unes escales amb el seu
totterreny i, en arribar a baix, troba els Mossos

d’Esquadra esperant-lo. És el que li va passar a un home de
59 anys durant el Carnaval de Solsona. Riu-te’n de Rio.

Censurar Roald Dahl per evitar paraules com “gras” o “lleig”.
És el que ha fet l’editorial Puffin perquè el llenguatge que

considera “ofensiu” desaparegui de les obres d’un dels grans
de la literatura infantil. Per sort, en català no hi haurà canvis.

Joguina sexual o estri de cuina? Aquesta és la qüestió. Dedebò: aquest és el dubte que tenen uns investigadors
respecte a un objecte trobat a les ruïnes de la fortalesa
romana de Vindolanda, a Anglaterra. Ves a saber.

LA FOTOEli Don/ACN

Aire fresc

El 28 de maig és la nova cita de la ciutadania
amb les urnes. Toca elegir nou alcalde o al-
caldessa i la resta de càrrecs dels 947 ajun-
taments catalans. El procés, en general, s’i-

niciarà el 26 d’abril, un cop presentades totes les can-
didatures.

A Badalona –que no és pas una excepció– ja pal-
pem símptomes electorals. Algun més que probable
candidat ja penja hams que potser tindran algun rè-
dit a la xarxa electoral. 

Els eixos de cada partit polític, les possibles co-
alicions i els festejos entre alguns sortiran a la llum
més tard que d’hora. Ara, diu la tradició, tenim en mar-
xa el procés d’escolta ciutadana. Què volen els bada-
lonins? Què li fa falta de debò a Badalona?

Per cridar l’atenció i els vots, és millor prometre fer
alguna cosa difícil. Cap dels possibles candidats es pre-
sentarà a dirigir el consistori de Badalona prometent
convertir-se en “l’alcalde del sanejament”. Recollir les
escombraries és una cosa que tothom espera que fa-

cis. Ser excepcionalment bo no aporta cap punt polí-
tic. És una tasca que només es nota quan falla. Hi ha
quelcom més prosaic, però imprescindible.

No transcendirà cap enquesta, és costum. Tampoc
posaria la mà al foc per asseverar que se’n fa cap. Ara
bé, comptant amb els dits les prioritats d’aquest mu-

nicipi bimil·lenari no dubto que l’impuls a l’economia
local ha d’ocupar un dels tres primers llocs, o potser
el primer, fins i tot. Aquest embat transformaria la ciu-
tat i oferiria beneficis a tots els badalonins. D’aquí la
seva obligatorietat en l’agenda electoral de qui vulgui
ser –o tornar a ser– alcalde o alcaldessa.

És veritat que la ideologia impulsada pel mercat
polític contempla les ciutats com a productes. En cam-
panya, sí, es parla de la ciutat com si fos una empre-
sa, quan Badalona no ho és en absolut.

És veritat, també, que no hi ha una agenda global
perquè un polític sigui alcalde. L’impuls a l’economia
local amb prou feines és un començament. Però es
basa en el reconeixement que Badalona estaria millor
a mitjà i llarg termini si els alcaldes que hem tingut i
tindrem, i altres líders, miressin les seves capacitats
de manera més realista. Les ciutats, segons escriu el
professor Richard Schragger, de la Universitat ame-
ricana de Virgínia, “han de fer menys del que no po-
den fer... i més del que poden: proporcionar serveis
bàsics de qualitat als seus residents”. 

Abraçar les necessàries polítiques de desenvolu-
pament econòmic local és gairebé políticament im-
possible per als candidats a alcalde de Badalona. Però,
malgrat tot, cal intentar-ho fins on sigui possible. Per
Badalona i pels badalonins.

L’impuls de l’economia local ha
d’ocupar els primers llocs en les

prioritats dels candidats
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per Estanis Alcover i Martí

El futur alcalde i l’impuls a l’economia local
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La intel·ligència artificial alerta 
sobre l’estigma social de la Mina1

2
Els Mossos desmantellen un taller de
falsificacions de litografies de Dalí o Picasso

Montgat rebrà inversions 
per construir i rehabilitar edificis

Lluitar és educatiu i saludable

La CUP es planteja trencar les relacions amb
Dolors Sabater després de les municipals

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@tsj_cat: La secció 3 de l’Audiència de Bar-
celona confirma la presó provisional per a un
jugador de futbol investigat per agressió se-
xual pels fets ocorreguts en una discoteca.

@QuicoSalles: L’informàtic [Isaías Herrero,
abans amic de Laura Borràs] acusa Borràs
de fer-li un “contracte encobert” i de fer
“trapis i marrons amb ella”.

#JudiciABorràs

@liniaxarxa: Mor un treballador durant el
muntatge del Mobile World Congress. La 
@GSMA, organitzadora del #MWC, ha tras-
lladat el condol a la família.

#MortAlMWC #AlvesContinuaràAPresó

La clau

El 28 de desembre de 2021,
el Congrés dels Diputats va
aprovar la Llei de garantia

del poder adquisitiu de les pen-
sions i altres mesures de reforça-
ment de la sostenibilitat finance-
ra i social del sistema públic de
pensions. I no va ser  cap inno-
centada. La cosa és molt seriosa.

La disposició addicional sise-
na d’aquesta llei assenyalava que,
en el termini màxim d’un mes des
de la seva aprovació, el govern en-
carregaria l’elaboració d’un in-
forme d’auditoria relatiu als in-
gressos provinents de cotitzacions
socials i a les despeses de natura-
lesa contributiva i no contributi-
va de la Seguretat Social. Aquest
informe seria realitzat en un ter-
mini de sis mesos i inclouria la
quantificació d’aquests conceptes
i el seu finançament durant el pe-
ríode comprès entre els anys 1967
i 2019, ambdós inclosos.

Ha passat més d’un any i en-
cara no s’ha elaborat l’auditoria i,
per tant, no només desconeixem
el resultat dels comptes de la Se-
guretat Social, sinó que podem
afirmar, i això és molt més greu,
que el govern no compleix la llei.

La gènesi de l’auditoria s’ini-
ciava, ja fa anys, amb la voluntat
de separar les fonts de finança-
ment de la Seguretat Social, de tal
manera que aquesta només assu-
mís les prestacions contributives
i l’Estat, la resta. Segons un infor-
me de fiscalització del Tribunal de
Comptes, més de 100.000 milions
d’euros eren els que havia aportat
la Seguretat Social entre els anys
1967 i 2018 a cobrir conceptes no
contributius, és a dir, les anome-
nades despeses impròpies.

La llei s’ha de complir
per Pedro Jesús Fernández    

Aquesta despesa de més de
100.000 milions d’euros, sense
comptar els interessos, obligaria
l’Estat a reingressar-los a la Se-
guretat Social. Si tenim en
compte altres informacions, re-
sulta que el deute de l’Estat
amb la Seguretat Social podria
ser superior als 500.000 milions
d’euros. Algú pot qüestionar la
viabilitat de les pensions públi-
ques? Hi ha o no hi ha diners? 

Tanmateix, i malgrat aques-
tes informacions, hi ha qui con-
tinua amb el mantra que les pen-
sions públiques són insosteni-
bles i que la caixa de la Segure-
tat Social està buida. Fins i tot
afirmen que les persones pen-
sionistes són unes privilegia-
des, ja que les pensions que es
perceben són molt generoses.
Altres no tenen cap vergonya a
assenyalar que les pensionistes,
actualment, viuen massa i, per
tant, millor no ocupar-se de la
seva salut i el seu benestar si es
vol evitar la fallida del sistema.

Aquests mateixos pocaver-
gonyes no tenen cap escrúpol a
aconsellar i defensar que el mi-
llor que poden fer les persones
jubilades és un pla de pensions
privat o hipotecar casa seva per
poder viure de rendes.

El més greu de tot això és
que aquest missatge ha penetrat
en la societat, especialment en-
tre la gent jove. Són molts els jo-
ves que han assumit que no co-

braran pensions, igual que pen-
sen que, tot i tenir una bona pre-
paració, hauran d’acceptar sa-
laris de misèria i feines precàries.

No tenen present que moltes
de les coses que s’han aconseguit
ha estat gràcies a les reivindica-
cions i les lluites dels seus pro-
genitors quan eren joves. Per
això, des de fa més de cinc anys,
són les persones grans les que es
manifesten i concentren als car-
rers i places de molts pobles i ciu-
tats de l’Estat, defensant les fites
assolides per poder  millorar les
seves condicions de vida i poder
viure amb dignitat. Afortuna-
dament, no a tot arreu és així. A
França, organitzacions juvenils
han convocat manifestacions
per defensar drets socials i ser-
veis públics de qualitat.

Però tornem a preguntar-
nos: per què el govern incom-
pleix la llei? L’auditoria ha de-
mostrat que l’Estat té un deute
amb la Seguretat Social de més
de 100.000 milions d’euros,
que hauria de retornar. Si a
això, hi sumem les cotitzacions
dels treballadors i treballadores
en actiu, és evident que la Se-
guretat Social tindria un supe-
ràvit més que suficient per pagar
pensions actuals i futures, aca-
bant així amb la fal·làcia que les
pensions no són sostenibles. A
més, això hauria de posar fi a la
campanya que vol crear un en-
frontament intergeneracional.

Els semàfors

L’organització de la Copa del Rei
a Badalona ha estat un èxit.
Afició i institucions esportives
han reconegut la bona imatge
de la ciutat. A més, l’alcalde
Guijarro ha confirmat que

presentaran candidatura per
acollir de nou la Copa el 2026.

pàgina 8Aj. de Badalona

Transformem la C-31 diu que 
la reunió del consistori amb el
Govern ha estat insuficient.

Afirma que si es volen aconseguir
canvis, tant l’Ajuntament com les
entitats s’han de mostrar units 

i contundents davant 
la Generalitat.

pàgina 10Transformem C-31

El consistori colomenc 
va organitzar ahir una jornada
de debat amb la ciutadania

sobre els objectius
de desenvolupament

sostenible. Santa Coloma té un
full de ruta amb 300 accions per

promoure la sostenibilitat.
pàgina 12Aj. de Santa Coloma
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El dimoni  ‘sense fum’
cremarà a les Festes de Maig

CULTURA POPULAR4El dimo-
ni d’enguany, anomenant Sen-
se Fum,  és un disseny de la ba-
dalonina Àgata Gil que simbo-
litza una denúncia en contra de
la contaminació. Concretament,
la figura llueix amb molts cotxes
al voltant fent referència a la
Zona de Baixes Emissions que
està previst que tingui la ciutat
aquest 2023.

“Pot tenir dues interpreta-
cions, un dimoni enfadat amb la
mesura que envia més cotxes a
la ciutat o un dimoni emportant-
se els cotxes que no compleixen

la normativa”, explica Gil. A la
presentació celebrada aquest di-
marts també es va presentar el
mocador de les Festes de Maig,
que segons l’alcalde, Rubén Gui-
jarro, “serà verd-i-negre per ho-
menatjar l’equip més important
de la ciutat“ i per il·lustrar l’es-
perit que ha inundat Badalona
durant la celebració de la Copa
del Rei de bàsquet. 

D’altra banda, també s’ha
presentat el cartell de les Festes
de Maig. L’autora, l’Yvonne Me-
netray, és estudiant de l’Escola
d’Art i Disseny Pau Gargallo.

ESDEVENIMENTS4Segons el go-
vern local, unes 30.000 persones
van visitar la ciutat amb motiu de
la Copa del Rei. Un esdeveni-
ment que ha suposat un abans i
un després per a la competició i,
també, per a la ciutat. De fet, l’al-
calde Rubén Guijarro ha explicat
que des de l’ACB han expressat
la seva sorpresa amb  la bona or-
ganització de l’esdeveniment, i
que, fins i tot, li han fet saber que
la Copa del Rei del 2023 ha es-
tat la millor des que existeix la
competició. 

Aquesta setmana el govern
local també ha fet públic que Ba-
dalona presentarà candidatura
per acollir la Copa al 2026, con-
firmant així la sensació tant d’a-
ficionats com d’entitats esporti-
ves que Badalona ha de ser una
seu més habitual. 

“Parlarem amb l’Ajuntament
perquè Badalona es mereix el
mateix estatus que Vitòria o Ma-
drid. Hem de repetir la Copa
com més aviat millor”, deia Jua-
nan Morales, president del Jo-
ventut de Badalona diumenge

passat. Més enllà de l’àmbit es-
portiu, tant els badalonins com
el públic visitant es van implicar
en les activitats celebrades du-
rant l’esdeveniment. 

L’Ajuntament ha confirmat
que 88.000 persones van visitar
les Fan Zones i que 10.000 van
anar a Can Ribó per viure la Nit
de la Copa, 5.000 de les quals ho
van fer en bus llançadora. Pel que
fa a l’impacte en la restauració, el
92% dels visitants va consumir en

establiments locals. El 50% de
persones provinents d’altres mu-
nicipis va estar cinc dies a Bada-
lona i el 85% va aprofitar per fer
turisme a la ciutat.  

“El sector més beneficiat ha
estat, sens dubte, la restauració.
Les vendes de la resta de boti-
gues potser han pujat un 10%,
però, en general, ha estat un
gran impacte per a la ciutat”, afir-
ma Cintu Gubern, president de
la Federació de Comerciants.

Aficionats a la ‘Fan Zone’ del Gorg. Foto: Twitter (@guijarroruben)

La Copa del Rei suposa un punt
d’inflexió per a Badalona

Presentació del principals elements de les Festes de Maig. Foto: Ajuntament

Cultura | Saltamartí guanya el Premi Pere Rodeja
El jurat ha destacat els 19 anys de trajectòria de la llibreria Saltamartí i ha

guardonat els seus llibreters, Gerard Remendo i Sílvia Muntané, per la seva
tasca com a activadors culturals i com influència en els hàbits lectors.
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Albiol i el PP, implicats en dues
polèmiques en pocs dies

POLÈMICA4El líder popular,
Xavier García Albiol i el PP han
estat al centre de la polèmica la
darrera setmana per dos motius.
El primer, tal com ha explicat Al-
biol a Twitter, és per una de-
núncia interposada per un càrrec
de confiança del PSC cap a ell per
una suposada agressió durant la
presentació dels equips del CF
Sistrells al novembre. Albiol ha
expressat que, quan s’esclareixi

aquest cas, interposarà una que-
rella per denúncia falsa. 

D’altra banda, el govern local
ha insinuat que el PP podria estar
implicat en la crema de conteni-
dors que ha patit la ciutat última-
ment. Un dels detinguts és fill del
president de l’Associació de Mar-
xants de Badalona, Rafael Gon-
zález, que l’any 2019 va formar
part de la llista d’Albiol. González
ha negat les acusacions.

Transformem la C-31 exigeix
contundència al govern local
MOBILITAT4La plataforma
transformem la C-31 considera
que la reunió de l’Ajuntament
amb el secretari de Mobilitat del
Govern “ha estat un acte elec-
toralista”. Durant la trobada es
van tractar dos temes que l’al-
calde Rubén Guijarro ha quali-
ficat de  cabdals per a la ciutat:
la transformació de l’autopista
C-31 i l’ampliació de la línia L1
de metro, que connectaria el
barri colomenc del Fondo amb
la línia L2 de Pompeu Fabra
passant per Montigalà, Lloreda,
Sant Crist i Bufalà.

Pel que fa a la reforma de la
C-31, a la trobada es van exposar
possibles actuacions per acon-

seguir una via més respectuosa
amb l’entorn, com ara una tipo-
logia d’asfalt que redueix el so i
la creació d’una comissió d’es-
tudi al Parlament sobre el futur
de l’autopista. 

Transformem la C-31 asse-
gura que, tot i que l’alcalde ha
mostrat el seu compromís amb la
voluntat de la plataforma, que fa
anys que reivindica millores, no
s’avança amb prou celeritat. La
clau, diuen, és mostrar una po-
sició “contundent, ferma i con-
junta” de les entitats badalonines
i de l’Ajuntament vers la Gene-
ralitat per modificar una via que
“fa 54 anys que divideix la ciutat
i és un focus de contaminació”.

TRIBUNALS4La Fiscalia Anti-
corrupció està investigant la Gu-
àrdia Urbana de Badalona per
quatre possibles delictes. Se-
gons ha publicat el diari El Món,
que ha tingut accés al sumari, es
tracta d’una presumpta malver-
sació, prevaricació, frau i false-
dat documental. Un cas que va
destapar-se després que el Sin-
dicat Plataforma Sindical Uni-
tària (PSU) denunciés que havia
detectat suposades irregulari-
tats en el cobrament d’hores ex-
tres, especialment entre els co-
mandaments del cos. 

Des de la PSU afirmen a Línia
Nord que el fet de destapar
aquests possibles cobraments
d’hores extres no treballades ha
causat una reacció per part del Sin-
dicat de comandaments, Sip-Fe-
pol. “Primer el regidor d’Hisenda
i Recursos Interns, Manel Sorri-
bas, va exposar els investigats da-
vant la Fiscalia i ara l’acusen d’o-
cultar 17 infraccions disciplinàries.
Després, han començat a obrir ex-
pedients a agents amb facilitat,
molts d’ells sense justificació o for-
çant-los”, afirma la PSU. 

Aquest mateix sindicat cele-
bra que s’investigui els alts càr-
recs pels quatre presumptes de-
lictes mencionats i espera “que
se’ls condemni perquè estem

parlant de més de 1.000 hores
cobrades amb diners públics”. 

Per la seva banda, fonts del
Sindicat de comandament Sip-
Fepol neguen a Línia Nord que
la investigació estigui dirigida als
comandaments ni al cos policial,
sinó al consistori: “El que estan
investigant és una possible mala
praxi de l’Ajuntament, concre-
tament a Recursos Humans i de
la interventora per la gestió de les
hores extres de la Guàrdia Ur-
bana”. De fet, Sip-Fepol diu que,
no només no cobren hores de
més, sinó que continuen fent ho-

res extres “que no estan sent re-
tribuïdes”. Precisament per
aquest motiu està obert un con-
tenciós administratiu per recla-
mar-ne el pagament.

Pel que fa a l’acusació per
part de la PSU, Sip-Fepol des-
menteix que cap comandament
hagi cobrat hores extres no efec-
tuades. “Tot i les informacions i
les acusacions de la PSU, en cap
cas s’han cobrat hores extres no
treballades. A més, recordem
que hi ha una denúncia a aquest
sindicat per calúmnies”, con-
clouen des de Sip-Fepol. 

Nou capítol entre els sindicats de la Guàrdia Urbana. Foto: Albert Segura/ACN 

La Fiscalia investiga quatre
delictes a la Guàrdia Urbana



11 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 23 de febrer del 2023



línianord.cat 23 de febrer del 2023

Santa Coloma

| 12

‘Antifeixistes’: combatre
l’extrema dreta als 80 i els 90
CULTURA4El periodista valen-
cià Miquel Ramos presentarà
aquest divendres el seu llibre An-
tifeixistes a l’Espai Gramenet. Es
tracta d’un conjunt de testimo-
nis que permeten conèixer com
es combatia l’extrema dreta a
partir dels anys 80. 

El llibre explica les vivències
de la societat que, durant la tran-
sició, s’enfronta a un relat que deia
que el feixisme s’havia acabat
amb la mort de Franco.  Als 80 i
90 els protagonistes es troben
amb una extrema dreta no vin-
culada als franquistes, sinó més

semblant al feixisme europeu.
“Algunes de les històries passen
a Catalunya, com per exemple a
Barcelona, Terrassa o Salt, però el
llibre fa una mirada a tot l’estat es-
panyol, afirma Ramos. 

“És molt habitual, en les pre-
sentacions que he fet, que els as-
sistents identifiquin alguns dels
testimonis que s’expliquen al lli-
bre. És molt interessant perquè es
poden aplicar a totes les ciutats”,
afegeix Ramos. Mig any després
del seu llançament, Antifeixistes
ja va per la seva 3a edició en cas-
tellà i la segona en català.

Miquel Ramos, autor d’Antifeixistes. Foto cedida

Educació | Santa Coloma tindrà la novena escola bressol
La xarxa d’escoles bressol de Santa Coloma sumarà el novè centre. Aquest dimarts es
van licitar les obres amb un pressupost de 840.000 euros. Estarà situada a la plaça
del Carrer Amèrica, cantonada amb Prat de  la Riba, i tindrà 245 metres quadrats.

TROBADA4Ajuntament i ciu-
tadans van debatre ahir a Can
Roig sobre els Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS)
i els reptes del desenvolupa-
ment sostenible. La jornada tam-
bé va servir perquè el consisto-
ri rendís comptes del grau de
compliment del Pla d’Acció Mu-
nicipal (PAM), el qual, segons
destaquen des del consistori,
està basat en els ODS, una sèrie
de metes marcades per Nacions
Unides per combatre les desi-
gualtats i l’escalfament global en
aquesta dècada. 

En aquest sentit, l’alcaldessa,
Núria Parlon, va donar la ben-
vinguda als assistents i als po-
nents, entre els quals van desta-
car l’exministra Leire Pajín, ac-
tualment directora de Desen-
volupament Global a ISGlobal;
Pilar Candela, secretària d’Estat
de Cooperació Internacional, i
Elsa Arnáiz, presidenta de Ta-
lento para el Futuro, que van de-
batre sobre els reptes dels ODS
i l’Agenda 2030. Seguidament,
Isuka Palau, directora de Parti-

cipació Ciutadana de l’Ajunta-
ment, va detallar que el govern
municipal havia complert amb el
93% de les promeses, de les
quals una quarta part estan en
execució i la resta ja han estat fi-
nalitzades. Des del consistori
recorden, a més, que la inci-
dència de la covid ha afectat l’e-
xecució del PAM, amb una quin-
zena d’actuacions que han hagut

de ser ajornades per al pròxim
mandat, mentre que cinc d’elles
han estat descartades. 

Aquest full de ruta contem-
pla 302 accions que responen a
75 objectius pactats amb entitats
i grups polítics, dividits en sis ei-
xos relacionats amb la igualtat
de gènere, les comunitats sos-
tenibles, la reducció de les desi-
gualtats, l’educació i el clima. 

Un moment de la trobada celebrada ahir. Foto: Ajuntament

El govern municipal reivindica
l’aposta per la sostenibilitat
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L’àrea metropolitana bar-
celonina és una realitat
menystinguda informati-

vament com a entitat geogràfica,
política i social, i el diari metropo-
lità Líniavol fer-la visible, a més de
contribuir a enfortir el sentiment de
pertinença a aquesta comunitat.

És per això que, sumant es-
forços amb l’Espai Línia, el diari
del Grup Comunicació 21 impul-
sa un cicle de conferències que,
amb el títol de La ciutat metro-
politana: progrés i futur, pretén
ser un espai per a la conversa me-
tropolitana serena i responsable.
Un marc de diàleg constant i
constructiu que contribueixi a
combatre l’excepcionalitat que
suposa l’abandonament infor-
matiu d’una realitat tangible com
la metròpoli barcelonina.

És en aquest context que s’em-
marca la conversa amb el candidat
d’ERC a l’alcaldia de Santa Colo-
ma de Gramenet, Gabriel Rufián,
que tindrà lloc dilluns 6 de març a
les 18:00h a l’Espai Línia (carrer
Girona 52, Barcelona). L’en-
trada és lliure i oberta a qualsevol
persona que estigui interessada en
el debat metropolità, i hi haurà
torn de preguntes al final. La

conferència serà en format con-
versa amb un periodista del dia-
ri Línia i versarà sobre els prin-
cipals reptes que afronta el terri-
tori, vistos, en aquest cas, des de
la identitat local de Santa Coloma
de Gramenet, però amb el prisma
global del territori.

El cicle de conferències ha
portat fins ara al centre de Barce-
lona l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo
Cañete; la d’Esplugues, Pilar Díaz;
l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler; l’al-
caldessa de Sant Boi, Lluïsa Mo-
ret, i l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, a més del fins fa poc pri-
mer tinent d’alcaldia de Barcelo-
na, Jaume Collboni, i del candidat
d’ERC Ernest Maragall.

A banda de Rufián, el mes de
març passaran per l’Espai Línia
l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon (dia 14);
el delegat especial de l’Estat al
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro (dia 16);
el tinent d’alcaldia de l’Ajuntament
de Barcelona Jordi Martí Grau
(dia 16); l’alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz (dia 21), i l’alcaldessa
de l’Hospitalet de Llobregat i pre-
sidenta de la Diputació de Barce-
lona, Núria Marín (dia 22). Gabriel Rufián, en una imatge d’arxiu. Foto: Maria Lorenzo

Conversa amb Gabriel Rufián
» L’Espai Línia acollirà el 6 de març a les 18h una conferència del candidat d’ERC a Santa Coloma

» L’acte s’emmarca en el cicle La ciutat metropolitana: progrés i futur que organitza el Línia

Espai Línia, la Casa dels Barris
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Sant Adrià

El benestar de Sant Adrià, 
a examen pels propis veïns

SALUT4Els adrianencs ja poden
valorar la salut i el benestar del
municipi a través d’un formula-
ri que està disponible en format
digital i en una quinzena d’e-
quipaments de la ciutat, on po-
dran fer les observacions de ma-
nera anònima fins al 5 de març. 

Es tracta d’una acció que
forma part del Pla de Salut de
Sant Adrià 2023-2027 que  està
elaborant el consistori junta-
ment amb l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i els CAP
Doctor Barraquer i la Mina.
L’objectiu d’aquesta eina és as-

solir una millor planificació per
incrementar la qualitat de vida
dels veïns. Aquesta iniciativa és
fruit d’una primera diagnosi del
benestar de Sant Adrià que va
presentar les seves conclusions
el juny de 2022. 

En elles s’identificaven dife-
rents àmbits de millora com els
hàbits de salut, la salut mental,
l’alimentació, la xarxa relacional,
l’entorn i salubritat. Les pro-
postes que la ciutadania aporti
en aquests aspectes ajudaran a
les administracions per definir el
full de ruta del Pla de Salut.

HABITATGE4Sant Adrià i Ba-
dalona es reunien dimarts jun-
tament amb els Mossos d’Es-
quadra i les Policies Locals per
valorar la nova llei 1/2023 que
permet als ajuntaments actuar
amb major celeritat davant de les
ocupacions il·legals. 

Una llei que ambdós go-
verns han coincidit que suposa
un gran avenç. La nova llei
permet comunicar als grans te-
nidors que es desallotgin en
30 dies aquells pisos ocupats
que no respectin “la convivèn-

cia normal de la comunitat i
l’ordre públic” o que “posin en
perill la seguretat o la integritat
de l’immoble”. 

Durant la trobada també es
va parlar de com començar a

aplicar les noves competències
de les quals disposen ara els
municipis i de la coordinació
entre les dues ciutats per com-
batre les ocupacions conflictives
i millorar la convivència.

L’alcaldessa Filo Cañete ha
assegurat que “si volem frenar
les ocupacions amb garanties
cal un treball conjunt, un espai

de coordinació i trobades periò-
diques” entre municipis.

“Aquestes reunions són molt
profitoses per coordinar els pro-
tocols de les ciutats juntament
amb els cossos policials per com-
batre les ocupacions, que gene-
ren greus problemes de convi-
vència", afirma l’alcalde de Ba-
dalona, Rubén Guijarro.

Els alcaldes, reunits amb els cossos policials. Foto: Ajuntament 

Sant Adrià i Badalona es
coordinen contra l’ocupació

La Mina és una de les zones on es vol incidir. Foto: ACN

Govern | La consellera Vilagrà visita Sant Adrià
La consellera Laura Vilagrà s’ha reunit amb l’alcaldessa Filo Cañete 

per conèixer les necessitats del municipi. També ha visitat equipaments
com l’Escola Manuel Vázquez Montalban o el Mercat municipal.

Els ajuntaments
podran sol·licitar els
desallotjaments en 30
dies a grans tenidors
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Montgat | Tiana

Visoren accepta la proposta
d’arbitratge del Govern

TIANA4La Generalitat comu-
nicava a Visoren divendres pas-
sat l’arbitratge de Consum com
a solució a la problemàtica entre
l’empresa d’habitatges de pro-
tecció oficial i els inquilins dels
pisos socials de Can Gaietà.

Es tracta d’una proposta que
el mateix divendres el Govern,
l’Agència Catalana de Consum i
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya traslladaven als muni-

cipis amb afectats per les puja-
des retroactives dels preus dels
subministraments de Visoren.

A finals del 2022 els inquilins
d’aquests pisos rebien la notifi-
cació que confirmava la pujada
dels preus de l’aigua i el gas
una mitjana del 20%, tot i que en
alguns casos era del 100%. Des
del gener l’Ajuntament va acor-
dar amb la immobiliària la sus-
pensió cautelar dels increments.

Homenatge a les victimes del
franquisme i la Guerra Civil

MONTGAT I TIANA4La Sala Pau
Casals de Montgat acollirà aquest
diumenge l’acte de reparació de
la memòria històrica dels veïns
represaliats durant el franquis-
me. Segons l’Arxiu Nacional de
Catalunya són un total de 171 per-
sones nascudes o residents en
ambdós municipis, 127 de Mont-
gat i 44 de Tiana.

Durant l’acte s’entregaran els
documents de reparació jurídica
a les famílies dels represaliats,

que deixen constància de la nul·li-
tat de les sentències polítiques
dels tribunals i consells de guer-
ra franquistes, declarats il·legals
pel Parlament el 2017.

També s’exposaran els fets
succeïts a  Porcellana de Baix el
1940, recollits pel tianenc Enric
Casals al llibre Delators, la justí-
cia de Franco. En ell s’explica
com 76 tianencs, montgatins i ba-
dalonins van ser detinguts per in-
júries a Franco.

PLATGES4Aquest dimarts la
Demarcació de Costes de l’Estat
a Catalunya, organisme que té les
competències de les platges, va
començar els treballs per ar-
ranjar, protegir i reordenar la
sortida de la Riera d’en Font, si-
tuada a la platja de Montgat.

Ja fa anys que els temporals
colpegen la costa montgatina
amb força, ja que sovint pateix
els efectes d’aquest fenomen
meteorològic. Amb l’últim, la
borrasca Isaak, que arribava al li-
toral del municipi aquest mes de
febrer, s’ha agreujat l’estat d’a-
questa riera. 

A més dels danys a la zona
costanera, un estudi de l’AMB
elaborat el 2017 advertia que les
platges de Montgat han perdut
sorra i amplada progressiva-
ment. En concret, entre 6 i 10
metres per any. Des de l’AMB
recorden que la freqüència dels
temporals ha augmentat des
de l’any de l’estudi, un fet que
impedeix la recuperació natural
de les platges metropolitanes.
També s’ha de sumar el disse-

ny dels ports de Badalona i
Masnou, que contribueix a la re-
gressió de la costa perquè limi-
ta l’entrada de sediments.

MILLORES A L’ESTACIÓ
D’altra banda, l’Ajuntament ha
confirmat que Renfe substitu-
irà les marquesines de les vies
1 i 2  de l’estació Montgat Nord.

Unes obres de rehabilitació li-
citades fa un any, el febrer de
2022, que principalment con-
sistiran en la substitució de
l’estructura de les bigues.

A l’estació també es renova-
rà el sistema d’ il·luminació,
que es canviarà per tecnologia
LED i s’instal·larà un sistema de
control intel·ligent.

Treballs a la platja de Montgat. Foto: Ajuntament

Comença la reparació de la
malmesa Riera d’en Font

Exposició | Què veiem des de l’Observatori?
Des de dilluns ja es pot visitar l’Observatori astronòmic de Tiana per conèixer

el parc de la Serralada de Marina a través d’imatges que es poden captar 
des de l’instal·lació. L’exposició estarà disponible fins al 10 de març.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur visita l’AE Prat
El conjunt d’Oriol Alsina visitarà el pròxim diumenge 26 de febrer l’AE Prat, en partit

corresponent a la 23a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF Badalona Futur 
hi arribarà després del seu empat (1-1) contra l'Atlético Saguntino del passat dia 19.

A vegades les rodes de premsa
poden ser xerrades motivacio-
nals adreçades a l'afició i als es-
portistes. Carles Duran (Barce-
lona, 1976), tècnic de la Penya,
sap com arribar al seu equip i als
aficionats i les aficionades amb
un discurs clar i ple d'emocions.
Quan, després de la victòria bri-
llant contra el Baskonia a quarts
de final de la Copa del Rei de Ba-
dalona, li van preguntar què
s'esperava de les semifinals con-
tra el CB Canarias, va separar la
mà, que sostenia la seva barbe-
ta, va aixecar el cap i va trigar
dos segons a contestar. Ho va fer
mirant els ulls del periodista.

"Expectatives? Que demà ne-
cessito més gent de Badalona,
demà necessito més gent de la
Penya. Els que han vingut han
estat de 10... Bé, no... De 100,
però necessitem més persones.
Encara en poden venir més.
L'expectativa? Que ens vinguin
a animar. Si demà no venen a
animar-nos com avui, el CB Ca-
narias ens ho posarà molt difícil.
Per tant, l'expectativa és afron-
tar el següent combat i amb més
aficionats de la Penya, encara mi-
llor. Feia 38 anys que no jugàvem
una semifinal de Copa a Bada-
lona. En conseqüència, no hi ha
excuses", va defensar Duran.

L'endemà, el passat dissabte
18 de febrer, Badalona i l'Olímpic
van respondre a la crida del seu
entrenador i van fer tot el possi-
ble per ajudar la Penya a jugar la
seva segona final de Copa en 15

anys. Somiaven a repetir la fita de
Vitoria 2008, quan precisament
van superar el Baskonia a la final,
en una edició on el Barça també
havia perdut a la primera elimi-
natòria. Llavors va ser contra el
Bilbao Basket i ara contra l'Uni-
caja Málaga. Però petits detalls
van impedir el Joventut Club Ba-
dalona aconseguir-ho. Com ara
l'última jugada: Andrés Feliz va
treure de banda per a Joel Parra
que, va sortir disparat cap al cèr-
col, superant per velocitat Sasu Sa-
lin, però no la mà dreta de Tim
Abromaitis, que a falta de 2,2 se-
gons li va fer un tap descomunal.

Un tap cruel per a Parra, líder
de la Penya durant la nit i que ha-
via assolit el seu rècord anotador
(26), i per a Badalona. Va sonar
la botzina i es va escapar l'opor-
tunitat històrica, mentre l'aler
verd-i-negre, nomenat Premio
Gigante Mayor Progresión
Masculinoper la revista Gigan-
tes del Basket cinc dies abans, es
posava les mans al cap, obser-
vava el sostre del pavelló i només
en aquell moment abaixava el
cap. A uns metres, Salin i altres
companys abraçaven a terra Ab-
romaitis, i fotògrafs i periodistes
de ràdio els envoltaven buscant

l'alè dels finalistes. Cridava d'a-
legria Marcelinho Huertas, ex-
verd-i-negre i que acabaria sent
el desconsolat MVP d'una Copa
que coronaria l'Unicaja Málaga
per segon cop, i Ante Tomic te-
nia la mirada perduda.

LA CISTELLA GUANYADORA
Lluny quedava aquell 36-23 de l'i-
nici del segon quart, i més a prop
el 72-71, a 20 segons del final i
amb Feliz fallant dos tirs lliures,
o la cistella guanyadora d'Elgin
Cook, els seus dos únics punts. Es
dona la circumstància que el CB
Canarias també va eliminar la Pe-

nya de la Copa del Rei de Grana-
da 2022, en aquell cas amb un tri-
ple de Salin, el seu únic encert de
tres en tot el partit.

"Hem perdut una oportuni-
tat, però també ens l'hem gua-
nyat superant el Baskonia als
quarts de final. Volíem alguna
cosa més, però, dins de la tris-
tesa, cal pensar que hem tornat
a jugar una semifinal de Copa i
amb nois, alguns d'ells vete-
rans i altres molt joves, com en
Joel Parra, que crec que ha fet
un torneig extraordinari. Hem
de continuar el nostre camí", re-
latava, orgullós, Duran.

Toni Delgado
BADALONA

L’excel·lent Copade la Penya
» El conjunt de Carles Duran va estar molt a prop de jugar la final del torneig, celebrat a l’Olímpic  

» Un tap d’Abromaitis a Joel Parra va frustrar l’amfitrió a semifinals contra el CB Canarias, el subcampió

El tap de Tim Abromaitis a Joel Parra, l’última jugada del Penya-CB Canarias, de semifinals de la Copa del Rei de Badalona. Foto: Emilio Cobos/ACB
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Quatre escaladores estan a mitja as-
censió del Fitzroy, una de les vies d’es-
calada més complicades del món i mai
assolida per una cordada femenina. El
mal temps les ha fet aturar i, mentre es-
peren que les condicions millorin, sor-
geixen problemes inesperats que les fan
dubtar de si tirar endavant o rendir-se. 

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Fitzroy
Jordi Galceran i Sergi Belbel

El cantant Guillem Roma vol “convertir les
coses quotidianes en extraordinàries”. Ho
ha dit en una entrevista concedida a
l’ACN amb motiu de la publicació del seu
cinquè disc, Postureo real (U98 Music). En
aquest treball parla de l’amor, les amis-
tats i, com indica el títol, del postureig
que impregna les xarxes socials i, de re-
truc, el dia a dia de la societat actual.

Música

Segle VIII. El cristianisme s’escampa per Eu-
ropa mentre les creences paganes des-
apareixen. Tot i això, un líder demana aju-
da a una deessa ancestral. Fa un pacte de
sang amb ella i derrota l’enemic a canvi
de la seva vida. Anys més tard, el seu fill
Eneko vol recuperar el cos del pare per en-
terrar-lo de forma cristiana. Necessitarà,
però, l’ajuda d’Irati, la pagana del poble.

Pelis i sèries

Irati
Paul Urkijo Alijo

Postureo real
Guillem Roma

El Prado a Barcelona
Un total de 173 peces de la col·lecció del Museu del Pra-
do han aterrat a Barcelona. El CaixaForum de la capital

catalana acull una exposició dedicada al retrat del segle
XIX, amb obres d’artistes com Goya, Sorolla, Fortuny o
Madrazo, entre d’altres. La mostra, que es podrà visitar

fins al 4 de juny, té sis eixos temàtics, tal com detalla
l’ACN. Concretament, aquests àmbits són la descoberta
de la imatge, els retrats i autoretrats d’artistes, la imatge

de la mort, l’artista al seu estudi, la imatge del poder i
les identitats i imatges d’escriptors, músics i actors. 

Quan Joel Díaz va anunciar que deixava de presen-
tar el Zona Franca (el late show de TV3) com a res-

posta a l’acomiadament de Manel Vidal per un
acudit, tothom va assumir que el programa des-

apareixeria. La cadena, però, va decidir intentar per
totes les vies trobar-li un substitut perquè el pro-

jecte tirés endavant. El problema és que van topar
amb moltes respostes negatives, com ara les d’Is-
ma Juárez o d’Elisenda Pineda. Molta gent es pre-
guntava qui seria el valent o valenta que accepta-

ria aquest relleu, tenint en compte la previsible
allau de crítiques que rebria. Doncs Danae Boronat
(Tarragona, 1985) s’hi ha atrevit. Una periodista es-
portiva presentant un programa d’humor? “I per

què no?”, es deu haver dit a si mateixa Boronat, que
ja té experiència a trencar barreres: va ser la prime-
ra dona a narrar un partit de la Lliga en televisió. A

més, Joel Díaz li ha donat suport públicament.

D A N A E  B O R O N A TQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser periodista esportiva
Va ser la primera dona a narrar en TV un partit de la Lliga

Famosos

Acceptar presentar el ‘Zona Franca’
Després de la sonada i polèmica dimissió de Joel Díaz

Suport de Joel Díaz
Enmig de les crítiques d’alguns usuaris indignats

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Eugene Schieffelin és ric, singular i afi-
cionat als ocells. La seva germana i la seva
dona, amants devotes de Shakespeare.
Els seus amics, membres d’una Societat
més desfasada que científica que somia
omplir d’ocells europeus els cels nova-
iorquesos. Nova York, una ciutat que en-
cara no s’assembla a ella mateixa, l’es-
cenari ideal per a qualsevol bogeria.

Llibres

El boig dels ocells
Care Santos

|Akka Arrh
Aquesta versió modernitzada d’un projecte dels 80 ofereix una

experiència shooter arcade psicodèlica. Per a PC, PS, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MOBILIARI

La llum solar no només beneficia la vista; 
també potencia la concentració dels treballadors

SOROLL

LLUM

TEMPERATURA

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

i SALUT LABORAL

Quan pensem en salut laboral ens ve al cap la prevenció
de riscos laborals. Però aquestes inspeccions se centren
a evitar els riscos més evidents associats a les diferents

activitats professionals. Poques vegades es fixen en l’entorn la-
boral, en els elements que ens rodegen i que afecten la nostra
salut, tot i que no representen un risc directe. A més, són detalls
que també afecten el rendiment, perquè està comprovat que
un entorn laboral ben dissenyat afavoreix la productivitat. 

La majoria d’empreses garanteixen uns mínims, els especifi-
cats per llei, però la majoria no prioritzen criteris de salut ni de
sostenibilitat, molt relacionada amb la qualitat de vida, a l’hora
de dissenyar els espais laborals. Hi ha una gran conscienciació
sobre l’eficiència energètica i sobre la ventilació dels edificis,
però, en canvi, hi ha poca preocupació pels materials amb què
està fet el mobiliari, que haurien de ser tan naturals com sigui
possible. Tampoc som conscients de la importància de treballar
en un entorn silenciós o, com a mínim, sense sorolls que ens al-
terin. O del paper tan important que juguen les plantes en la
nostra salut emocional a la feina.      

La salut també és productiva

Els paviments, les moquetes i les mampares 
s’han d’elaborar amb productes naturals o reciclats

Les claus

Les oficines diàfanes estan de moda, però cal separar
els espais amb paravents per reduir el soroll

La temperatura ideal és d’entre 21 i 23 graus 
i s’ha de mantenir de la forma més natural possible
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