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14 anys

Commocionats
4Clam a Badalona contra la violació grupal a
una nena d’11 anys al Centre Comercial Màgic

4Dels sis menors acusats, tres tenen menys 
de 14 anys i un està en un centre de règim tancat pàg 3

Fo
to

s:
 A

ju
nt

am
en

t d
e 

B
ad

al
on

a 
i

ESPORTS pàg 20
Júlia Muñoz, del Bàsquet
Femení Sant Adrià: “La unió
al vestidor és enorme”

ESPAI LÍNIA pàg 8
Rufián: "A Santa Coloma no
competim contra un partit,
sinó contra un règim"

BADALONA pàg 12

Netflix rodarà la 
sèrie ‘Mano de hierro’
al barri de Sant Roc

SANT ADRIÀ pàg 16

L'Agrupació Fotogràfica
ja prepara el concurs
Petxina d'Argent

SANTA COLOMA pàg 14

Parlon presenta la seva
candidatura i presumeix
de projecte i gestió
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SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra investiguen una violació
grupal de sis menors sobre una
nena d’onze anys que s’hauria
produït als lavabos del Centre
Comercial Màgic de Badalona el
novembre de l’any passat, segons
va avançar TV3 dimarts. La po-
licia no ha volgut donar més
detalls del cas atès que tots els
implicats són menors d'edat.

La informació facilitada per
la televisió, però, explica que,
dels sis menors que haurien
participat en la violació, cinc
han estat  identificats per la víc-
tima. D'aquests cinc, tres són in-
imputables, perquè són menors
de catorze anys. Dels altres dos,
un està ingressat en un centre de
règim tancat   –es considera que
té més responsabilitat en els
fets– i l'altre està en llibertat vi-
gilada. El sisè encara no ha estat

identificat. Una germana de la
víctima ha explicat que la viola-
ció s’hauria produït mentre l’a-
menaçaven amb un ganivet.
També ha denunciat que un
agent de seguretat no li hauria fet
cas a la víctima quan ella li va de-
manar ajuda després dels fets.
Segons la informació de TV3, la
nena no recorda exactament el
dia que haurien passat els fets,
però pel que ha explicat a la fa-
mília s'ha arribat a la conclusió
que devia ser el 19 de novembre.

LA VÍCTIMA, SENSE AJUDA
Aquell dia, la nena va anar a veu-
re roba al centre comercial, i en
un moment donat un dels me-
nors del grup la va amenaçar
amb un ganivet i entre tots se la
van endur al lavabo, on s’hauria
produït la violació. Els agressors
la van deixar allà i van marxar.

Ella va sortir i va ser en aquell
moment quan va demanar aju-
da a un agent de seguretat, però
segons el relat de la família,
aquest no li va fer cas. Els res-
ponsables del centre comercial,
segons explica la informació de
la televisió, no han pogut loca-
litzar aquest agent.

Aquesta informació també
l’ha confirmat l'ACN amb el ma-
teix centre comercial, que ha
assegurat que la primera notícia
que va tenir del cas va ser la fa-
cilitada pels Mossos d'Esqua-
dra en el marc de la investigació,
a partir del 15 de desembre. Els
responsables del centre afirmen
que, ara com ara, no saben si l’a-
gent del qual parla la víctima era
seu o d’alguna botiga, i subratllen
que entre el seu personal ningú
coneixia el cas. En un comunicat,
han expressat que estan col·la-

borant estretament en la inves-
tigació dels Mossos d’Esquadra.

El dia dels fets, la nena va ar-
ribar a casa i no va dir res del que
havia passat, i no ho va fer fins
que a mitjans de desembre un
germà seu va explicar que a
l'institut li havien dit que circu-
lava un vídeo de l’agressió. Ales-
hores sí que va dir tot el que ha-
via passat i la família va anar im-
mediatament a denunciar-ho. 

BADALONA, ACUSACIÓ 
L'Ajuntament de Badalona con-
vocava aquest dimecres un ple
extraordinari en el qual es va
condemnar els fets. L’alcalde
Rubén Guijarro confirmava que
el consistori es presentarà com
a acusació particular en un cas
que, deia, ha generat molta in-
dignació.  Guijarro també asse-
gurava que s’havia posat en con-

tacte amb el centre comercial i
amb l’escola de la víctima. Pos-
teriorment, més de 300 persones
van omplir la plaça de la Vila per
condemnar la violació grupal.

AMENACES DE MORT 
TV3 publicava el mateix dime-
cres unes converses de What-
sapp del germà de la víctima, que
ha rebut amenaces de mort:
“T’apunyalarem perquè els teus
pares pateixin. Estàs mort.”

El motiu, segons la conversa,
és l’ingrés d’un dels menors que
té més de 14 anys a un centre. Se-
gons l’autor dels missatges, per
culpa del germà de la nena.  

La família ha denunciat la
situació als Mossos, que han
ofert protecció al jove. Un agent
de paisà l’acompanya en els
trajectes a l’institut i també es
vigila l’entorn escolar.

Badalonadiu prou
» Més de 300 persones es concentren a la plaça de la Vila en contra de la violació al Màgic
» L’Ajuntament serà acusació particular en un cas que té com a víctima una nena d’11 anys

Un moment de la concentració d’ahir a la plaça de la Vila per denunciar el cas de la violació de la nena d’11 anys. Foto: Gemma Sànchez/ACN
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NLes millors
perles

La creadora de Twitter Blue, Esther Crawford, va voler
demostrar el seu compromís amb l’empresa quedant-se a

dormir a les oficines. Va publicar una foto embotida en un sac
de dormir per demostrar-ho. Elon Musk l’ha fet fora. 

En pocs dies, un home roba un senyal de metro i un altre,
una bústia de Correus. Les dues coses han passat a

Barcelona, tal com ha publicat betevé. Per algun motiu,
tots dos discrets lladres van ser enxampats. 

L’actriu Jamie Lee Curtis ha avisat que no assistirà al sopar
dels Oscars tot i estar nominada al premi a millor actriu de

repartiment. El motiu: li agrada anar-se’n a dormir d’hora. Així
ho va dir ella mateixa a una reportera de la cadena Foxnews.

Una dona es va passar els 25 anys que va durar el seu
matrimoni assumint totes les tasques de la llar. Ara, un

jutjat del municipi andalús de Vélez-Màlaga ha dit que
l’exmarit l’ha d’indemnitzar amb més de 200.000 euros.

LA FOTONia Escolà/ACN

La lupa

Fa uns dies, a la presentació del darrer pre-
mi Sant Jordi a Badalona, Les nostres ma-
res, va sorgir l'expressió la inconsciència
de privilegi. La inconsciència de privilegi

per part de la humanitat masculina, una pedra de
toc a desconstruir. La força del sintagma vindria
a ser com la de les ulleres liles o el #metoo, que fa
uns anys va ajudar al descobriment propioceptiu
de moltes dones envers els masclismes que les tra-
vessen. Paraules poderoses que ens poden canviar
la vida. Perquè es poden haver ignorat coses es-
sencials durant dècades per no saber-les veure o no
tenir consciència de la necessitat de fer-ho. Però un
cop són descobertes, ja mai més es deixen de po-
der mirar. Aquest és el poder del feminisme com-
batiu que va fent caure, una rere l'altra, totes les
capes d'engrut que distorsionen la mirada. I mal-
grat que molts homes no han estat capaços, enca-
ra, de descobrir-se en els sòlids privilegis del pa-
triarcat, la resistència a perdre'ls sacseja i reubi-
ca. Només hi ha dues possibilitats: sumar a la trans-
formació feminista o ancorar-se al resistencialis-
me reaccionari. I ja se sap, l'opció reaccionària és
atiada ferotgement per l'extrema dreta. Però no no-
més. Aquests dies a Badalona hem assistit a un per-
vers exercici d'odi transfòbic disfressat de lliber-
tat d'expressió en una presentació de llibre, per sort
fallida. Impressiona veure dones que es conside-
ren feministes i que defensen els drets de les do-
nes sumant a l'odi contra les persones transgène-
re. És la mateixa inconsciència de privilegi que es
transmet en cadena, baula a baula, contra les
més afeblides.

No volem ser princeses, volem ser alcaldesses
és una altra d'aquelles expressions que fan canviar
mirades i consciències. Com totes les nenes de la
meva generació, segurament vaig rebre molts in-

puts per fer-me somiar en ser princesa. L'esquema
de l'amor romàntic, del príncep que rescata i de la
dona que espera ser rescatada, sempre en rol
d'inferioritat, s'inoculava en aquell tardofran-
quisme de lluites feministes que ens obrien els ulls
i ens mobilitzaven per reivindicar la igualtat. Es van
assolir alguns drets, sí. Però el marc de desigual-
tat i domini patriarcal continuava sent el mateix.
Ni jo ni moltes nenes de la meva generació ens ha-
víem plantejat mai ser alcaldesses ni assumir altres
responsabilitats relacionades amb liderar, admi-
nistrar i accedir al poder. Està més que demostrada
la influència dels missatges implícits als contes, la

influència dels personatges i els seus rols, i la di-
ferència d'expectatives segons el gènere que es
transmet en cada gest, conversa i tracte durant la
criança i en créixer, a casa, a l'escola, al carrer, als
mitjans i a les xarxes.

La invisibilització dels referents dones i els es-
tereotips de gènere en tots els àmbits professio-
nals –també en el polític– i en l'assumpció de les
cures que sostenen la vida han viatjat fins al segle
XXI de bracet amb les desigualtats salarials, la vio-
lència i el maltractament, els assassinats i els abu-
sos. Per això, aquesta contraposició lèxica és una
síntesi de quin és un dels reptes més importants que
tenim al davant. Si no canvia el sistema de cures ni
l'androcentrisme imperant, encara ara qualsevol as-
piració manté les dones en desigualtat de condi-

cions, sempre. Per això el feminisme combatiu és
imprescindible, i és un regal per a totis.

Badalona va introduir per primera vegada el fe-
minisme a l'Ajuntament i a les polítiques públiques
a partir del govern que, el 2015, vaig tenir l'orgull
de liderar com a alcaldessa. Molts ajuntaments del
canvi d'aquell mandat vam introduir una forta
empremta feminista, com a innovació transcendent
respecte de les clàssiques i obsoletes polítiques d'i-
gualtat i de tots els àmbits de les polítiques públi-
ques. El Pla Estratègic Feminista que vam impul-
sar ha representat un abans i un després que, mal-
grat que en els darrers anys no s'ha desenvolupat
prou, continua marcant el camí a seguir. Antiga-
ment, s'havien desenvolupat programes d'igualtat
i activitats adreçades a les dones, però la irrupció
del Partit Popular el 2011 va liquidar-ho tot. L'al-
biolisme es va carregar el circuit de prevenció i de-
tecció de les violències contra les dones, el SIAD, la
regidoria de la Dona, el Consell de participació... I
per no haver-hi no hi havia ni Pla d'Igualtat de les
treballadores i treballadors, ni Pla LGTBIQ+, ni
plans de coeducació, ni... Només Dona i Gent
Gran de Cultura mantenia programació formativa.
Afortunadament, el Pla Estratègic Feminista va su-
posar una revolució transversal, i si bé les traves per
dur a termes la modernització i professionalització
de l'Ajuntament no van facilitar disposar imme-
diatament de l'estructura necessària per desenvo-
lupar-lo sencer, aquell breu trienni innovador con-
tinua sent una brúixola de rumb imprescindible. 

Pocs minuts abans del termini per lliurar l'ar-
ticle m'arriba l'horror de la violació infantil al Mà-
gic. Consternació, suport i compromís.

Dolors Sabater, 
candidata de Guanyem Badalona

Anem fent caure, una rere l'altra,
totes les capes d'engrut que

distorsionen la mirada

per Dolors Sabater

Princeses o alcaldesses
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Insults racistes en un partit de futbol 
d’infantils del Badalona1

2
Airenet denuncia l’empresa Tenneco 
per delicte ecològic a Badalona

Valors i principis

Noa Sánchez t’acompanya

Investiguen una violació grupal de sis menors a
una nena d’11 anys al Centre Comercial Màgic

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@taniaverge: La normalitat feminista és un
país amb drets sexuals i reproductius avan-
çats i garantits per a totes. Avui sumem un
nou dret a Catalunya: l’equitat menstrual.

@igualtatcat: Tanquem l’acte institucio-
nal del 8M amb una consigna clara: ens
trobem a la manifestació per reivindicar la
urgència de tombar el patriarcat.

#8M

@Teresa_Rosell: La salut és el bé més pre-
uat que tenim. Desitjo que atrapin els xan-
tatgistes i que un dia pateixin l’angoixa
que estan patint avui els pacients afectats.

#CiberatacAlClínic #EquitatMenstrual

La clau

Aquests dies s’han celebrat
dues efemèrides impor-
tants que no han sigut no-

tícia en la majoria dels mitjans de
comunicació. Ens referim al Dia
Mundial de la Justícia Social
(20 de febrer) i al Dia de la Igu-
altat Salarial (22 de febrer).

El 20 de febrer és una de les
dates que l’Organització de les
Nacions Unides (ONU) té asse-
nyalades al seu calendari per re-
ivindicar els valors del contracte
social, valors necessaris per acon-
seguir l’equitat i la igualtat d’o-
portunitats per a totes les per-
sones, independentment de la
seva ètnia, gènere, identitat i
orientació sexual.

El contracte social diu que,
per viure en societat, cal que els
éssers humans assumeixin una
sèrie de compromisos pels quals
adquireixin determinats drets a
canvi d’abandonar la llibertat de
la qual disposarien en estat de na-
turalesa. El 2007, l’Assemblea
General de l’ONU va acordar
celebrar el 20 de febrer com el
Dia de la Justícia Social. Amb
aquest acord, es vol impulsar
l’acció de la comunitat interna-
cional en defensa de la igualtat
d’oportunitats i de gènere, la
plena ocupació i l’accés al ben-
estar per a tots els habitants del
nostre planeta. Els estats han de
treballar per erradicar la pobre-
sa, obtenir la plena ocupació i el
treball decent, ja que la justícia
social és un principi fonamental
per aconseguir la convivència
pacifica i pròspera, tant dins dels
mateixos països com entre ells. 

És necessari que tots els estats
membres es comprometin i tre-

ballin per erradicar la pobresa
i qualsevol tipus de desigualtat
social. I mai hem d’oblidar que
les guerres no són la solució dels
problemes econòmics o socials.

Ara bé, la pobresa i les desi-
gualtats s’han incrementat els
últims anys a conseqüència de
la pandèmia i de les guerres, fet
que ha generat crisis econòmi-
ques i socials. Aquestes crisis po-
sen de manifest les relacions de
dependència que existeixen en-
tre les economies i les societats
en tot el món, amb la consegü-
ent necessitat d’adoptar mesu-
res. Per això, l’ONU fa una cri-
da a fomentar el diàleg entre els
països i contrarestar l’augment
de les desigualtats, els conflic-
tes i el debilitament de les ins-
titucions destinades a protegir
els drets humans. En definitiva,
crear els mecanismes necessa-
ris per poder enfortir les nostres
relacions en un entorn de se-
guretat, justícia i equitat.

El 10 de juny de 2008, l’Or-
ganització Internacional del
Treball (OIT) va adoptar per
unanimitat una nova resolució
sobre la justícia social per una
globalització equitativa. Aques-
ta és la tercera declaració de
principis i polítiques assumida
per l’OIT des de la seva creació,
a principis del segle XX.

El 22 de febrer va ser el Dia
Europeu de la Igualtat Salarial,
data que se celebra des de l’a-

ny 2011 i que té per objectiu vi-
sibilitzar la diferència salarial
existent entre homes i dones,
encara que desenvolupin la
mateixa feina.

Aquesta bretxa salarial ens
diu que hi ha una diferència en-
tre el que cobren els homes i les
dones de 4.915 euros bruts anu-
als, que en terminis percentuals
equival a un 28,6% menys, se-
gons un informe del Sindicat de
Tècnics d’Hisenda (Gestha).

No entrarem a explicar les
causes d’aquesta diferència,
només assenyalarem la proli-
feració de contractes temporals
entre les dones, cosa que im-
plica salaris més baixos. Tam-
poc no descobrirem res de nou
si afirmem que existeix un pre-
judici de gènere que limita
l’accés a determinats llocs de
treball a les dones.

A més, les persones joves
(rang en el qual hi pot haver una
major igualtat salarial entre
homes i dones) perceben sous
més baixos i es troben en si-
tuació més precària, cosa que no
ajuda a reduir les desigualtats.

Per això, si volem millorar
el benestar humà, l’equitat so-
cial i posar fi a la bretxa de gè-
nere, cal prioritzar polítiques so-
cials per no frustrar  la credibi-
litat de les nostres institucions
i les expectatives de milions
de persones que confien que
una altra societat és possible.

Justícia social i igualtat salarial
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

El Dracs jugaran com a visitants
contra els Pioners de l'Hospitalet.
Un partit que haurien de jugar
com a locals, però no disposen,
diuen, d'un camp a la ciutat.

L'Ajuntament afirma que els ha
ofert el camp de Badalona Sud,
proposta que han declinat.

pàgina 12Aj. de Badalona

L’Estat recuperarà l’avantprojecte
del 2009 de Santa Coloma per
cobrir un tram de 200 metres de
la B-20. Ho anunciava la ministra
Sánchez en la seva visita a la
ciutat la setmana passada.

Fa molts anys que Santa Coloma
reclama la cobertura. 

pàgina 14Raquel Sánchez

L'Agrupació Fotogràfica Sant
Adrià celebra enguany 

la 74a edició del concurs Petxina
d'Argent. Cada any hi participen
professionals i amateurs de tot
el món i es reben més de 1.000
fotos. Les inscripcions es poden

fer fins al 14 de maig.
pàgina 16A. F. Sant Adrià
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COMUNICACIÓ4Líniava assolir
al mes de febrer una audiència de
154.305 usuaris únics i 236.466
pàgines vistes, segons OJDinte-
ractiva. És la xifra auditada més
alta aconseguida per Línia, del
Grup Comunicació 21, i fixa el
rumb d’un creixement sostingut
amb l’objectiu de superar els
250.000 usuaris únics mensuals
al llarg d’aquest any 2023.

Es tracta de lectors metro-
politans, clarament definits, i
d’una publicació local en xarxa
i no nadiua digital, ja que tam-
bé disposa de 20 edicions ter-
ritorials en paper.

Segons el rànquing que fa-
cilita l’auditoria d’OJDinterac-
tiva de les publicacions en català
més llegides, Línia ja és el quart
mitjà no nadiu digital a l’àrea

metropolitana, després de l’Ara,
El Periódico i El Punt Avui,

tots ells diaris generalistes, d’a-
bast nacional i de pagament. 

En el rànquing general a Bar-
celona ciutat i entorn metropo-
lità (primera corona), Líniaocu-
pa la sisena posició (la vuitena si
hi incloem els audiovisuals RAC1
i betevé) i estaria entre els 20
més llegits de tota Catalunya.

El director editorial de Línia,
Arnau Nadeu, fa una valoració

positiva d’aquestes xifres. “Cui-
dem molt el perfil de l’audiència,
el target i els continguts; no fem
cap concessió a la informació ba-
nal ni volem créixer a qualsevol
preu”, apunta. “Per a Línia és es-
sencial preservar els lectors in-
formats, exigents i metropoli-
tans, els quals donen sentit al
nostre periodisme igualment
exigent i metropolità”, conclou.

Línia supera els 154.000 
lectorsmetropolitans mensuals

Comunicació

236.466
pàgines vistes
va registrar al mes
de febrer Línia, segons
OJDinteractiva
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Gabriel Rufián va participar aquest
dilluns en el cicle de conferències
La ciutat metropolitana: progrés
i futur, organitzat pel diari Líniaa
l’Espai Línia. Entrevistat pel di-
rector editorial, Arnau Nadeu, el
candidat d’Esquerra Republicana
a l’alcaldia de Santa Coloma de
Gramenet va voler-se mostrar
com un polític municipal més.
Evidentment, però, Rufián és un
candidat atípic, que genera pas-
sions i també odis, i que gran part
de l’electorat coneix pel seu pas pel
Congrés dels Diputats i les seves in-
tervencions a les xarxes socials.

En aquest sentit, Rufián va as-
senyalar que, “sigui al Congrés o
en l’àmbit municipal, la política és
interessant”. “Potser té més re-
percussió fer un interrogatori a Vi-
llarejo o a Aznar, però la política
municipal és la més real i la més
difícil”, va afegir.

Ho deia tot referint-se a l’es-
cenari al qual s’enfrontarà de cara
als comicis del maig que ve, en una
ciutat en què l’alcaldessa Núria
Parlon, del PSC, va obtenir 17 re-
gidors el 2019, mentre que ERC,
la quarta força, es va quedar amb
tres representants. “En ciutats
com Santa Coloma, on governa el
mateix partit des de fa 20, 30 i fins
i tot 40 anys, no competeixes
contra un partit, sinó contra un rè-
gim”, va afirmar Rufián.

El candidat d’ERC, que en
més d’una ocasió va reiterar que
el PSC no pot emprar aquestes si-
gles sinó que hauria de dir-se de-
finitivament PSOE, va asseverar
que “només l’amor i l’amistat
haurien de durar tant temps”, i per
això va demanar als votants de la
formació socialista que es repen-
sessin el seu vot. “Quan un
partit no té ningú que el
confronti hi ha coses com la
residència que no constru-
eixen perquè ningú les obli-
ga a fer”, va dir.

Alhora, Rufián no va es-
catimar atacs cap a la seva ri-
val. “Parlon té molt nervio-
sisme, i això no és normal si
tenim en compte que va
treure 14 escons més que
ERC”, va considerar. Se-
gons el seu relat, l’alcaldes-
sa de Santa Coloma està
posant impediments a la
seva campanya i no li ha ce-
dit el teatre principal del
municipi per fer-hi mítings,
perquè “diu que està ple”.
“Un teatre més ple que els de
Broadway”, va dir Rufián
amb sarcasme. “Es creuen
que Santa Coloma és el seu corti-
jo, i com fan tots els règims, diuen
que tu vens a revoltar el que ja es-
tava bé”, va etzibar.

NOMÉS UNA CONCESSIÓ 
ALS SOCIALISTES
Sigui com sigui, aquest municipi
del Besòs és una de les places més
fortes dels socialistes a l’àrea me-

tropolitana. De fet, hi governen in-
interrompudament des del 1991.
“Quan algú sempre et guanya, és
que deu estar fent bé alguna cosa”,
va reconèixer el candidat repu-
blicà. No obstant això, aquesta va
ser l’única concessió que va fer als
seus rivals, als quals va acusar
d’haver teixit una xarxa clientelar.

“Nosaltres interpel·lem els vo-
tants i els preguntem per què no
hi ha canvis a Santa Coloma”, va
dir. “Per què no hi ha més habi-
tatge social, per què manquen
torns de neteja, per què no hi ha
una nova residència…”, es pre-
guntava retòricament Rufián.

Així mateix, el líder indepen-
dentista va relativitzar el paper

jugat pel PSC en les millores vis-
cudes per Santa Coloma en l’últim
mig segle, tot i ser conscient que el
municipi en el qual va néixer, i on
“hi havia xeringues a terra i el riu
Besòs era de colors per la conta-
minació”, ha millorat. “No tot el que
és bo ho pots atribuir a la teva ges-
tió i tot el que és dolent a la Gene-

ralitat o al govern de l’Estat”,
va apuntar per enumerar, a
continuació, tot allò que, se-
gons el seu punt de vista, no
funciona. “A Santa Coloma hi
ha un 12% d’atur juvenil i un
15% d’atur femení i l’espe-
rança de vida és cinc anys
menor que en certs barris rics
de Barcelona”, va remarcar,
entre altres aspectes.

EL PROJECTE D’ERC
L’entrevista amb Nadeu tam-
bé va servir perquè Rufián
expliqués quin és el seu pro-
jecte per a Santa Coloma. “Sé
el que necessita el municipi:
el meu programa es basarà
en les escoles, la família i la
feina”, va afirmar. És per
aquest motiu que el republi-
cà es va comprometre a ob-

rir tres escoles bressol, a invertir dos
milions en neteja, vuit en habitat-
ge social, a posar més agents d’or-
dre als carrers o a injectar set mi-
lions d’euros en plans d’ocupació.

Per altra banda, en l’àmbit me-
tropolità, Rufián va dir que ERC ha
de sumar. “Dos partits s’han re-
partit el país de forma evident”, va
denunciar tot referint-se a la força

del PSC a la metròpoli i de l’antiga
CiU a la resta del país. “Som l’únic
partit que pot plantar cara a aquest
règim que només té una pàtria: el
poder”, va considerar.

En una altra línia diferent, el
candidat d’ERC també va parlar de
la seva visió nacional. “Soc inde-
pendentista, però ser-ho no em fa
millor ni pitjor”, va voler deixar clar.

L’ENDEMÀ DE LES ELECCIONS
El director editorial de Línia tam-
bé va interrogar Rufián en aquella
que és, probablement, una de les in-
cògnites més importants que pla-
nen sobre la seva candidatura:
què farà si no guanya les elec-
cions del maig? Seguirà en la po-
lítica local? Es tornarà a centrar en
Madrid? “Jo no acumulo càrrecs,
sinó responsabilitats”, va assenya-
lar Rufián sense concretar més. “El
meu compromís amb Santa Colo-
ma és per vuit anys i la meva in-
tenció és que la ciutadania decideixi
què he de ser”, va explicar. “Vull
continuar sent la veu de l’àrea me-
tropolitana al Congrés”, va afegir.

Finalment, el republicà es va
mostrar molt contundent en defi-
nir la seva rival en aquesta matei-
xa línia. “Parlon oblidaria Santa Co-
loma en dos minuts si li diguessin
de ser diputada”, va assegurar.
Així mateix, va dir que l’alcaldessa
del PSC “no té respecte pel muni-
cipi” quan diu que és “una ciutat
dormitori que s’està despertant” i
va acusar-la d’intentar “150 vega-
des deixar Santa Coloma perquè és
el seu premi de consolació”.

La sala de conferències de l’Espai Línia va acollir la conversa amb Gabriel Rufián. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Rufián: “ASantaColomano competim
contraunpartit, sinó contraun règim”

Albert Alexandre
BARCELONA

Espai Línia, la Casa dels Barris
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Es perden 180.000 litres
d’aigua diaris per una fuita

INFRAESTRUCTURES4Per la
riera del barri badaloní de Ca-
nyet es perd un cabal de dos li-
tres d’aigua per segon al dia. És
a dir, més de 180.000 litres d’ai-
gua diaris que es malbaraten. Un
fet que es produeix a partir de la
fuita d’una canonada detectada
l’any 2005 i que encara no s’ha
solucionat. Dijous passat l’al-
calde de Badalona, Rubén Gui-
jarro, denunciava aquesta avaria

històrica i instava les adminis-
tracions competents, l’Agència
Catalana de l’Aigua  i Aigües Ter-
Llobregat, a actuar urgentment
contra aquest problema. 

“Comprenem la dificultat
tècnica i l’envergadura econò-
mica d’aquesta situació, però
ajornar la solució d’aquí a tres
anys considerem que és intole-
rable en l’actual context de se-
quera”, afirmava Guijarro.

Sicpol nega que es retiri 
de la querella a Sorribas

GUÀRDIA URBANA4El regidor
d’Hisenda de Badalona, Manel
Sorribas, explicava aquesta set-
mana al Badalona Matí que el
Sindicat de Comandaments de la
Guàrdia Urbana “no ha ratificat
la querella” contra ell. Una acció
legal per part de Sicpol que l’a-
cusa d’amagar 17 infraccions.

Sorribas va afirmar que la
persona que va interposar la
querella “no tenia poders” i, per
tant,  “queda desacreditada pel

mateix sindicat”. D’altra banda,
Sicpol nega aLínia Nord que es
retiri de la querella i la manca de
poders, si no que es tracta d’un
“un exercici de transparència”
per evitar insinuacions d’inte-
ressos personals. 

“Ho deixem en mans del mi-
nisteri i del jutge, però col·labo-
rarem com a actors en aquesta
causa. El sindicat no ha canviat
la seva posició”, afirmen des de
la direcció de Sicpol.

PATRIMONI4La Plataforma
Parc de la Mobba ha expressat
aquesta setmana que l’entorn de
l’antiga fàbrica Mobba i el mateix
edifici es troba en males condi-
cions. L’entitat denuncia pro-
blemes relacionats amb la segu-
retat, la salubritat i la contami-
nació que afecten els ciutadans.

“Cada setmana hem de tru-
car en diverses ocasions a la
Guàrdia Urbana. De la façana es
desprenen pedres als carrers
Eduard Maristany i Dos de maig,
per on passen nens que van a es-
cola. Fa unes setmanes van de-
formar alguns cotxes”, afirmen
des de la plataforma. 

Des de Parc de la Mobba ex-
pliquen que entre la tanca que
envolta una part de l’edifici i la
façana hi viu una persona, les de-
posicions de la qual causen ma-
les olors al barri. A aquest fet, di-
uen, s’ha d’afegir que s’utilitza la
zona per tirar escombraries.
“Tornem a tenir una plaga de ra-
tes. La fabrica antiga sembla
cada vegada més un femer. És un
risc constant d’incendi que posa

en perill els edificis del voltant”.
Els veïns recorden que fa més de
set mesos que van manifestar,
via instàncies a l’Ajuntament, la
presència de fibrociment a la teu-
lada de l’edifici. Una situació
que consideren greu per la gran
quantitat  que hi ha d’aquest ma-
terial i que han de respirar els ve-
ïns diàriament.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment recorda que l’enderroc
de  l’edifici està judicialitzat
des del 2021 i es troba a l’espe-
ra d’una resolució per definir el
seu futur. Són conscients, diuen,
de la precarietat de la situació i
pròximament faran algunes ac-
tuacions per millorar la segu-
retat de la zona. 

La seguretat, la salubritat i la contaminació preocupen als veïns. Foto cedida

Veïns de la Mobba denuncien
la degradació de l’edifici

Successos | Accident mortal al metro de Gorg
Una dona de 38 va morir dijous passat a l’estació de metro de Gorg. La passatgera va quedar
atrapada en posar el peu entre l’andana i el comboi, que va arrencar atropellant-la. D’altra

banda, dimarts hi va haver un atropellament mortal d’un tren a l’alçada de la Riera Canyadó.
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SANT ROC4El barri de Sant
Roc de Badalona serà un dels es-
cenaris de la sèrie de Netflix
Mano de hierro. El director,
Lluís Quílez, ha escollit aquesta
zona per rodar el seu thriller, que
té com a temàtica principal la
venda de cocaïna. Aquest barri
badaloní no és l’únic escollit per
un rodatge on, la temàtica del
qual, també és una problemàti-
ca real. Recentment, s’han es-
collit altres barris marginals
com la Mina per productes au-
diovisuals relacionats amb la
delinqüència, com és el cas de
Mario Casas amb la seva primera
pel·lícula Mi soledad tiene alas.

Una tendència que, per Carles
Sagués, de la Plataforma Sant
Roc Som Badalona, és una arma
de doble tall. D’una banda, diu, es
contribueix a perpetuar tòpics
que, tot i que poden ser certs, són
minoritaris: “Els rodatges no aju-
den perquè relacionen Sant Roc
amb una part molt minoritària
d’un barri amb dificultats”, asse-
gura Sagués. Cal tenir en comp-
te, afegex, que la sèrie no es basa
en Sant Roc, sinó que aprofita l’es-
cenari. Sagués considera que això
també pot servir per mostrar els
problemes que hi ha d’habitatge,
pobresa o brutícia, entre d’altres,
a Sant Roc. “També permet en-

senyar una part de la realitat que
s’hi viu, un barri que necessita in-
versió”, afegeix.

Sant Roc Som Badalona, que
lluita pels drets dels veïns de
Sant Roc, preferiria que també es
veiés la part de la lluita social del
barri. “M’agradaria que sortís la
gent ajudant-se, treballant a favor
de l’habitatge o evitant desnona-
ments”, conclou Sagués.

La temàtica del rodatge, que
uneix la droga i Sant Roc, coinci-
deix amb una notícia avançada
per El Periódico. L’Audiència de
Barcelona ha condemnat 40 per-
sones d’una xarxa de tràfic de dro-
gues que operava a Sant Roc.

URBANISME4Marina Badalona
ha comunicat que totes les ob-
res del Canal del Gorg s'estan
fent segons els terminis previs-
tos. Es tracta de les accions prè-
vies al desviament del ferrocar-
ril, que passarà per una plata-
forma per sobre del canal.

El dragat i el trasllat de les
sorres del canal al futur traçat
del desviament continua a bon
ritme. També s'ha reprès la ins-
tal·lació de la canonada que farà
recircular l'aigua del canal. Al
mateix temps, s'està perforant
per sota del ferrocarril per apor-
tar aigua salada a aquella aigua
freàtica que surt al canal a cau-
sa de l'excavació.

S'espera que els treballs es-
tiguin enllestits el mes de maig.

Les obres del 
Canal del Gorg
avancen

CLUBS ESPORTIUS4L'equip de
Futbol Americà de la ciutat, els
Dracs, jugarà aquesta setmana al
Camp dels Pioners de l'Hospi-
talet. Un partit que, per calen-
dari, hauria de jugar com a local.

Aquesta setmana el presi-
dent dels Dracs, David Medrano,
expressava al seu compte de
Twitter que la ciutat no els ofereix
unes instal·lacions amb les con-
dicions que exigeix la Federació
Espanyola de Futbol Americà.
Uns requisits com ara tenir dut-
xes i graderies, que el camp de la
Travessera de Montigalà, on ju-
guen habitualment, no compleix.
Medrano ha afegit que està molt
preocupat pel que considera
manca d'interès del consistori.
Fonts municipals asseguren que
s’ha ofert al club el camp de Ba-
dalona Sud, una opció que fi-
nalment no s’ha acceptat.

Els dracs marxen
de Badalona per
falta de camp

Rodatges a barris marginals:
Oportunitat o  perjudici?

Sant Roc és un dels barris amb més pobresa de la metròpolis. Foto: Arxiu

Badalona



línianord.cat 9 de març del 2023

Santa Coloma

| 14

L’Estat cobrirà 200 metres de
la B-20 al seu pas per la ciutat
MOBILITAT4El ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana cobrirà 200 metres de
la B-20 al seu pas per Santa Co-
loma. En concret, el tram com-
près entre el carrer Gaspar i el
final de Prat de la Riba. Ho
anunciava la ministra Raquel
Sánchez en la seva visita a la ciu-
tat divendres passat.

Aquesta obra ha de permetre
unir els barris de la Riera Alta i
la Bastida amb Singuerlín i el re-
cinte Torribera. Així doncs, es re-
cupera l’avantprojecte de l’A-
juntament de l’any 2009, el

qual, segons Sánchez, s’estudia-
rà i actualitzarà per veure la
seva viabilitat.

“Hem d’abordar aquest pro-
jecte molt necessari per a Santa
Coloma per convertir-la en una
ciutat més saludable i sostenible.
És un projecte que fa ciutat i que
permet cohesionar dos barris”,
assegurava Sánchez.

L’alcaldessa de Santa Colo-
ma, Núria Parlon, va qualificar
de “dia històric” el moment de
l’anunci de la ministra i de “fo-
namental” la futura connexió
entre els barris i Torribera.

ELECCIONS4L’alcaldessa de
Santa Coloma, Núria Parlon,
presentava aquest dimarts la
seva candidatura per a les elec-
cions municipals del maig. Ho
feia al Teatre Sagarra, ple de gom
a gom, i acompanyada de Sal-
vador Illa, primer secretari del
Partit Socialista de Catalunya.

En la seva intervenció, Par-
lon afirmava que la seva moti-
vació per tornar a presentar-se
a l’alcaldia de Santa Coloma es
deu a tota la feina que s’ha fet els
últims anys. Ho fa, afegia, per
“tota la ciutadania que ha estat
al peu del canó i que ha lluitat
per una Santa Coloma amb mi-
llors condicions”.

Parlon defineix la seva can-
didatura com un “projecte trans-
formador per continuar millo-
rant la ciutat”, perquè, deia, en-
cara queden coses per fer mal-
grat la tasca duta a terme. “El
que hem incorporat al programa
electoral en altres eleccions s’ha
executat en més d’un 93%”.

En aquesta línia, la socia-
lista va voler reivindicar la crea-

ció de llocs de feina, la segure-
tat i l’aposta per tenir en comp-
te tots els col·lectius.

Un dels projectes de futur
per a la ciutat que Parlon va es-
mentar, però del qual no va
donar detalls, té a veure amb el
riu Besòs, un lloc que va posar
com a exemple de “la resilièn-
cia” de Santa Coloma. “Teníem
un riu que era una claveguera i

l’hem recuperat”, va afegir amb
orgull l’actual alcaldessa.

D’altra banda, Illa destacava
la feina feta a Santa Coloma,
ciutat que, explicava, “és un ex-
emple que els socialistes, amb
confiança, transformem”. Per
últim, definia el lideratge de Par-
lon com a  “magnètic” i la des-
crivia com una persona “que no
defuig els problemes”.

Parlon va omplir el Sagarra en la presentació de la candidatura. Foto: PSC

Parlon presenta la candidatura
i presumeix de gestió

El ministeri recuperarà l’avantprojecte del 2009. Foto: Ajuntament

Transport | L’AMBici, més a prop
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ja ha iniciat la instal·lació de les

15 estacions que tindrà aquest servei de bicicleta pública compartida a
Santa Coloma. La inauguració del servei està prevista per a l’abril.
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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 Línia vol 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 l’alcal-
dessa de Santa Coloma de Gra-
menet, Núria Parlon, que tindrà
lloc el 14 de març a les 18:30h a
l’Espai Línia (carrer Girona
52, Barcelona). L’entrada és
lliure i oberta a qualsevol perso-
na que estigui interessada en el
debat metropolità, i hi haurà torn
de preguntes al final. La confe-

rència serà en format conversa
amb un periodista del diari Línia
i versarà sobre els principals rep-
tes que afronta el territori, vistos,
en aquest cas, des de la identitat
local de Santa Coloma, 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 Moret,
i l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, a més del fins fa poc pri-
mer tinent d’alcaldia de Barcelo-
na, Jaume Collboni, del candidat
d’ERC per Barcelona, Ernest Ma-
ragall, i del candidat d’ERC per
Santa Coloma, Gabriel Rufián.

A més de Parlon, el mes de
març passaran per l’Espai Línia el
tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona Jordi Martí Grau (dia
16); el delegat especial de l’Estat al
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro (dia 16);
l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz
(dia 21); l’alcaldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín (dia 22); el candidat de
Junts per Barcelona, Xavier Trias
(dia 27), i l’alcaldessa de Gavà,
Gemma Badia (dia 29). Núria Parlon, en una imatge d’arxiu. Foto cedida

Conversa ambNúria Parlon
» Espai Línia acollirà el 14 de març a les 18:30h una conferència de l’alcaldessa de Santa Coloma

» L’acte s’emmarca en el cicle La ciutat metropolitana: progrés i futur que organitza el Línia
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El 1949 un grup de sis amics
apassionats per la fotografia van
decidir ajuntar-se al Bar Toscas,
situat a l’antiga plaça Martinez
Anidó de Sant Adrià, l’actual pla-
ceta Macià. Allà es va establir la
primera seu del que ara coneixem
com l’Agrupació Fotogràfica de
Sant Adrià del Besòs. Dos anys
més tard, publicarien el primer
butlletí de la ciutat.

Ara, aquesta entitat històrica
celebra la 74 edició del concurs
internacional de fotografia Pet-
xina d’Argent. Però aquesta tra-
jectòria tan extensa no està ex-
empta d’obstacles que han posat
en perill la continuïtat de la seva
activitat. El certamen, expliquen
des de l’Agrupació, ha estat na-
cional o internacional depenent
de les situacions polítiques i eco-
nòmiques de l’època.

“Per motius econòmics, vam
reduir a escala nacional, perquè
abans rebíem les fotos física-
ment, i havíem de pagar envia-
ments per correu. A més, durant
el franquisme vam patir la cen-
sura”, explica Antoni Fernández,
membre de l’Agrupació i presi-
dent durant 12 anys.

Les possibilitats de l’era digi-
tal, però, han forçat un canvi en
l’organització del concurs, que
ha ampliat la xifra de partici-
pants. “La digitalització ens ha
permès arribar a més gent. Re-
bem unes 1.000 fotografies pro-
vinents de tot el món. Tenim
participants d’Austràlia, Brasil,
Indonèsia... El fet d’oferir un pre-
mi econòmic motiva molta gent”,
explica Fernández.

Fins al 14 de maig, els partici-
pants poden enviar les seves fo-
tografies. Les escollides s’expo-
saran al local social de l’Agrupa-
ció, situat al número sis del car-
rer Doctor Barraquer. El 8 de
juny, els premiats rebran, per or-

dre de posició, 300, 120 i 100 eu-
ros en metàl·lic. A més, també se’ls
entregaran les medalles de la Fe-
deració Catalana de Fotografia,
entitat col·laboradora.

Aquest concurs, afirma Fer-
nández, compta amb l’ajut de l’A-
juntament, que subvenciona
aquests premis. Enguany, però, es-
tan a l’espera de saber quan rebran

els diners, ja que, diuen, el con-
sistori ha canviat la manera d’ad-
judicar-los.

Tot i que l’Agrupació està ín-
tegrament formada per aficio-
nats –en concret, 150 socis– or-
ganitzen diferents activitats. Pel
que fa als concursos de fotografia,
aquest any volen potenciar la par-
ticipació ciutadana i d’entitats

adrianenques al Premi Guillemí.
És obert a tothom i ja ha superat
la trentena d’edicions, però els so-
cis creuen important involucrar els
veïns en iniciatives com aquesta.

Entre l’oferta de l’Agrupació
també hi ha els cursos de foto-
grafia inicial i de tractament de la
imatge, concursos socials i sorti-
des a llocs d’interès turístic.

La seu de l’Agrupació és tot un homenatge al món de la fotografia. Fotos cedides

DeSantAdrià almónamb imatges
» Aficionats a la fotografia del municipi celebren la 74ª edició del concurs Petxina d’Argent
» Cada any reben més de 1.000 fotografies de professionals i amateurs d’arreu del planeta

Masclisme | Detencions per violència de gènere
La Policia Local i els Mossos han detingut dues persones acusades de
violència de gènere i una tercera amb una ordre de detenció per un 

presumpte delicte d'agressió sexual emesa per un jutjat de Valladolid.

Rubén Hidalgo
SANT ADRIÀ
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Renfe renova marquesines 
i ascensors a les estacions

MONTGAT4Aquesta setmana
Renfe ha iniciat els treballs per  la
rehabilitació de les marquesines
de l’estació de Rodalies de Mont-
gat Nord. Una instal·lació mal-
mesa per la proximitat de l’esta-
ció amb el mar que ha provocat
que es rovellin els materials.

La reforma, que compta amb
un pressupost de gairebé
300.000 euros, consistirà en la
substitució de la coberta de  les
marquesines de les vies 1 i 2 i
dels  elements del mateix mate-
rial.  A més, també es canviarà la
il·luminació per llums Led.

D’altra banda, Renfe també
està fent tasques de millora en
les dues estacions del municipi
per canviar els ascensors. A
Montgat Nord, se substituirà el
que està situat a la banda de
Muntanya.  A l’estació de les Ma-
llorquines, es retiraran els dos
ascensors vells per instal·lar-ne
uns de nous.

La col·locació dels ascensors
i les actuacions associades a la
instal·lació necessitaran una
inversió de prop de 377.000
euros, que es repartirà entre les
dues estacions.

SEGURETAT4L’Ajuntament de
Tiana assegura que els robatoris
amb força a domicilis han baixat
a principis d’aquest any en com-
paració amb el 2022. Concreta-
ment, al gener i febrer de l’any
passat va haver-hi 12 robatoris
d’aquest tipus, mentre que en el
mateix període d’enguany n’hi
ha hagut dos.

Pel que fa a altres dades de-
linqüencials, les estafes són el de-
licte que més es va produir el
2022. En segona posició hi ha els
robatoris amb força a les cases,
que van ser un total de 46, dot-
ze més que el 2021. Les deten-
cions van superar, també en 12,
les del 2021.

Durant la junta de seguretat
celebrada aquest dimecres, l'al-
calde de Tiana, Isaac Salvatier-
ra, anunciava que les dades de
robatoris amb força a domicilis
es poden ja es poden consultar
en un nou espai al web de l’A-
juntament. Aquest registre s'a-
nirà actualitzant d’acord amb la
informació facilitada pels Mos-
sos d’Esquadra.

Salvatierra també compartia
les noves mesures de seguretat
que s’implantaran al municipi.
La primera, un nou sistema de
càmeres de videovigilància que
permetrà crear una plataforma
per a la seguretat i mobilitat de
Tiana. En segon lloc, es farà
una prova pilot amb drons
aquest mes de març i, per últim,

es convocaran dues places de ca-
poral per reforçar la Policia Lo-
cal, aprovades a la Junta de Go-
vern d'aquest dimecres. 

L'alcalde també demana a la
Generalitat que acabi i aprovi la
nova llei de Policies de Catalu-
nya, ja que ha de dotar de més ei-
nes als ajuntaments per a les po-
licies locals.

Un moment de la junta de seguretat de dimecres. Foto: Ajuntament

Tiana afirma que han baixat els
robatoris violents a domicilis 

L’estació de Montgat Nord. Foto: Arxiu

Montgat | Detenen dos lladres per robatori
La Policia Local va detenir dos lladres que, a finals de febrer, havien robat

de nit en un comerç a la riera sant Jordi, al barri de les Mallorquines. 
La investigació dels Mossos ha permès que un dels dos lladres entri a presó.
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Esports Futbol | Denunciat un home per insults racistes en un matx d’infantils
Els Mossos d’Esquadra han identificat i denunciat un aficionat badaloní per insultar un nen negre durant el

partit Penya Barcelonista Barcino-Fundació Futbol Badalona de diumenge. El matx es va suspendre
després que l’home, segons recull l'acta arbitral, li digués al nen: "¿Qué haces, mono? Hijo de puta".

"Després de recuperar-me de la
meva segona lesió gairebé con-
secutiva, havia perdut el meu
canvi de ritme, em superava
cada jugadora a qui defensés, els
tirs no m'entraven perquè no hi
confiava, i em sentia impotent",
recorda Júlia Muñoz (Badalona,
2004), base i brúixola del Bàs-
quet Femení Sant Adrià.

Viatja al seu segon i últim
any de júnior, l'època més dura
de la seva vida, que va acabar
amb "una mica de confiança", en
part perquè va debutar i va ju-
gar tres estonetes amb el primer
equip a Lliga Femenina 2. La ba-
dalonina recorda, sobretot, el
partit al Ricart contra la UE
Mataró: "En set minuts vaig
encertar dos triples i em vaig
sentir molt bé. 'Per fi torno a ser
jo una mica...', vaig pensar".

Veia que podia recuperar la
seva identitat després d'una eta-
pa en què, entre les dues le-
sions, havia passat vuit mesos de
baixa, havia sumat molt pocs
minuts i tenia la confiança sota
mínims. El calvari per a Muñoz
va començar el març de 2021, poc
després de saber que, finalment,
s'iniciaria el curs 2020-2021,
marcat per la covid. "Va ser quan
vaig patir una ruptura total del
menisc dret i em van haver d'o-
perar. Aquella temporada no
vaig poder debutar i vaig treba-
llar de valent durant l'estiu per
començar bé la següent", exposa.

Així va ser. La base va encetar
el curs 2021-2022 "recuperada i

amb confiança". El primer premi
va ser un triomf contra el Barça
CBS: "Ningú creia en nosaltres i
vaig fer vuit punts. Després de su-
perar moments tan durs, estava
molt contenta d'haver tornat a les
pistes i de debutar amb el júnior
A d'aquella manera".

Només va poder jugar tres
partits més perquè un nou con-
tratemps, en aquest cas al menisc
esquerre, la va obligar a aturar-se.
"Va ser un cop duríssim. Per
sort, la lesió no va ser tan greu i
vaig optar per no operar-me. Em
vaig deixar l'ànima per tornar en
forma com més aviat millor. Sin-
cerament, no canviaria res del que
m'ha passat perquè les lesions
m'han regalat un aprenentatge
brutal", comparteix Muñoz, que
no s'esperava "gens" que, després
de tant patiment i pocs matxs a
júnior, li proposessin ser la base
del primer equip del Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià aquest curs.

LA UNIÓ AL VESTIDOR
Se sent molt agraïda amb Jordi
Périz, l'entrenador, que li ha
transmès "des del principi mol-
ta confiança", i amb les compa-
nyes, que no deixen d'ajudar-la,
i és el que intenta fer amb elles.
"Mai hem abaixat els braços i la
unió al vestidor és enorme, per
molt que estiguem a la corda
fluixa [l'equip és penúltim]. Ens
queden cinc finals", enraona la
base, que aquest any duu al
dorsal Pino, el primer cognom
de la seva mare, l'Elisabet. "Amb
el temps, ma mare s'ha conver-
tit en una gran seguidora del
bàsquet i fins i tot veu els partits
dels nostres pròxims rivals per
ajudar-me", la retrata.

Va ser el pare, José Luis Mu-
ñoz, qui la va apuntar a bàsquet
amb cinc anys a l'escoleta del Club
Joventut Badalona i el primer que
li va injectar la passió per aquest
esport. També va ser clau Jessi-
ca Garcia, a qui va conèixer com
a coordinadora del femení, i que
després la va dirigir al mini A i
quan pujava al cadet A sent in-
fantil A: "És una entrenadora
molt exigent que t'ensenya a no
conformar-te mai i que fa que
confiïs més en tu".

Muñoz és ajudant d'Enric Cur-
to al premini B: "Fa poc els hem
ensenyat l'eurostep –un movi-
ment del joc–, i l'altre dia una
nena el va provar al partit i, tot i
que va fallar la cistella, va ser
brutal veure-li fer. Estic aprenent
molt amb l'Enric. Em fascina com
transmet els seus coneixements".

L'entrevistada sempre ha
portat el número 4 i té una ger-

mana bessona, Elvira Muñoz,
amb qui s'entén amb la mirada
i que juga a l'Associació Esportiva
Minguella. Les Muñoz van jugar
juntes al Joventut Club Badalo-
na fins als 11 anys, quan es va le-
sionar l'Elvira, i més endavant es
van retrobar un curs més.

Al Campus del Mar de la
Pompeu Fabra la badalonina es-
tudia primer de Bioinformàtica,
que aplica les tecnologies a la bio-
logia, com ara "seqüenciar l'ADN
o fer una diagnosi del pacient a
partir de les dades introduïdes en
un ordinador". "Sempre he tingut
clar que m'agradava molt la bio-
logia, i volia estudiar Bioquímica
o Biomedicina, però les notes de
tall van pujar una barbaritat. El
meu objectiu és acabar estudiant
Biomedicina, així que segura-
ment em canviaré", comenta.

És una jugadora capaç de
congelar el temps i fer que pas-

sin moltes coses en un sospir, i
pot ser una anotadora molt fia-
ble, com va demostrar contra el
GEiEG amb tres triples en l'úl-
tim quart. "M'encanta que em
donin la pilota en moments ca-
lents i quan s'acaba la possessió.
Això sí, he de treballar més la
meva confiança", reconeix,
abans de rememorar el seu pa-
per al cadet A de la Penya, quan
era cadet de primer any, jugava
més de 37 minuts per partit
amb les grans i tenia "confian-
ça plena" en el seu tir i assis-
tències. La dirigia Mario Lagu-
arda, un entrenador "molt in-
tel·ligent" amb qui va créixer
molt en "fonaments i confiança"
en un curs en què va disputar els
seus dos únics partits a la pista
central de l'Olímpic: "Una ex-
periència impressionant".

Necessita el seu espai i des-
connectar, i un pla que mai fa-
lla és fer cims amb el seu pare.
José Luis Muñoz n'acumula
més de 80 del llistat del repte
dels 100 Cims, que contempla
fins a 522 muntanyes repre-
sentatives de Catalana, la Cata-
lunya del Nord i Andorra. El
pròxim que faran junts, quan fi-
nalitzi la temporada, serà l'Olla
de Núria. "Les vistes des del cim
de la muntanya són impressio-
nants, i quan baixes t'omple
comprovar que has pujat fins
allà", reconeix.

"El pare s'aprèn de memòria
el recorregut que ens indica l'a-
plicació Wikiloc que té al mòbil,
i també ens podem guiar per les
indicacions a les pedres o als ar-
bres", comenta Muñoz que, com
a bona brúixola, marca la ruta
del Femení Sant Adrià a pista.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

JúliaMuñoz és unabrúixola
» Formada a la Penya, la base del Bàsquet Femení Sant Adrià ha superat dues lesions als meniscos
» “Mai hem abaixat els braços i la unió al vestidor és enorme; ens queden cinc finals”, adverteix

Júlia Muñoz, base del Bàsquet Femení Sant Adrià. Foto: Toni Delgado
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El 1993, Jean-Claude Romand va matar la
seva dona, els seus fills, els seus pares, el
seu gos i va intentar suïcidar-se, sense
aconseguir-ho. Durant els dies següents
es va saber que no era metge, com tothom
creia, ni tampoc investigador a l’Organit-
zació Mundial de la Salut, i que tot el que
se sabia sobre la seva vida era mentida. 

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

L’adversari
Emmanuel Carrère

Publicar el segon disc amb només 22
anys i comptar amb la col·laboració ni
més ni menys que de Ferran Palau, Me-
ritxell Neddermann i Flashy Ice Cream.
Aquesta és la fita que ha aconseguit la
cantant sabadellenca Valèria N. Saurí, co-
neguda artísticament amb el nom de
Ven’nus, que acaba de presentar l’àlbum
Bocaterrosa (Halley Records). 

Música

En un poble costaner del sud d’Anglaterra,
durant la dècada dels 80, continua obert
l’antic cinema Empire. La Hilary és l’en-
carregada d’obrir la sala cada matí, men-
tre que el seu cap la crida a l’oficina de tant
en tant per demanar-li favors il·lícits.
Quan arriba el nou treballador, l’Stephen,
que pateix el racisme de la societat de l’è-
poca, tots dos connecten de seguida.

Pelis i sèries

El imperio de la luz
Sam Mendes

Bocaterrosa
Ven’nus

La Barcelona dels 70 i 80
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) dedica una exposi-
ció al fotògraf Jordi Pol, que va retratar la Barcelona dels
anys setanta i vuitanta del segle passat amb una mirada

molt personal. Jordi Pol. Entre la multitud es pot visitar fins
al pròxim 15 de maig i mostra les fotografies que va fer

Pol quan col·laborava amb el Centre Internacional de Fo-
tografia de Barcelona, participant en un projecte que vo-

lia recollir com era la situació dels diferents barris de la
ciutat. Ell va fer reportatges sobretot dels barris de la Ri-
bera i del Raval. El 2019, Pol va cedir el seu fons a l’AFB. 

Maria del Mar Bonet (Palma, 1947) i
Joan Manuel Serrat (Barcelona,

1943) són, indubtablement, dues
icones de la cultura catalana. Els

dos cantautors van protagonitzar
una etapa de la música en català

marcada per la repressió franquista
i, per tant, van destacar per la seva
valentia. Ara, la Universitat de Bar-
celona (UB) els ha investit doctors

honoris causa per “haver contribuït
de manera decisiva, a través del

grup musical Els Setze Jutges, a la
renovació de la música popular ca-
talana en el marc de la recuperació

de la llengua i la cultura i contra
l’extermini cultural del franquisme”.

L’acte va ser el dia 6 de març.

B O N E T  I  S E R R A TQUI SÓN?

A LES XARXES...

Ser dues icones de la cultura catalana
Són dos dels cantautors de més prestigi a casa nostra

Famosos

Esdevenir doctors honoris causa per la UB
La Universitat de Barcelona els ha investit com a tal

Alguna opinió dolenta, moltes de bones
Hi ha qui critica la decisió, però la majoria l’entén

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquesta és la història d’un somni infan-
til convertit en obsessió adulta: navegar
pel riu Congo des del naixement fins al
mar per explicar la història, la cultura i la
realitat dels pobles que n’habiten les ri-
bes. És també el relat d’un viatge im-
probable per una terra efervescent, aco-
llidora i ferida, per al qual no hi ha mapes
fiables i ningú pot preveure un termini. 

Llibres

El Quixot al Congo
Xavier Aldekoa

|Wo Long
Wo Long: Fallen Dynasty és un videojoc d’acció i rol en què hi ha

soldats, dracs i molta lluita. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S. 
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Viu en línia

SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ANSIETAT

Un 16% de les noies enquestades confessen haver 
estat víctimes d’assetjament a les xarxes socials

DIETA

XARXES

SEXE

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

i ADOLESCENTS

La criança ha canviat molt i ara les famílies cultiven la inde-
pendència dels infants, creient que són més espavilats del
que eren els seus pares. Sí, els joves són més hàbils tecnolò-

gicament, per exemple, però també són immadurs i vulnerables
en altres aspectes. Una recent enquesta de la Diputació de Bar-
celona a alumnes de 4t d’ESO revela que un 23% dels adoles-
cents de 15 i 16 anys han pensat alguna vegada en morir-se o
adormir-se i no despertar-se. Gairebé un 12% hi pensen amb fre-
qüència. L’enquesta correspon al curs 2022-2023 i posa en relleu
que els joves no són tan autosuficients com pensen els pares.  

Tot i que les xifres d’assetjament escolar són estables des del
2015, situades en un 8%, destaca l’augment significatiu del mal-
tractament psicològic: gairebé la meitat de les noies declaren
haver rebut amenaces, crits, sentir-se ignorades o insultades. 

Fora de l’escola, l’oci és la gran preocupació. El 43% dels alum-
nes de 4t d’ESO acostumen a beure en cap de setmana i les no-
ies ho fan lleugerament més. Baixa una mica el consum de càn-
nabis i de tabac, però augmenta perillosament l’afició al joc en lí-
nia: un 15% dels nois declaren haver fet apostes esportives.  

Els joves necessiten ajuda

El 63% dels joves pateixen angoixa de cara al futur 
i el 49% presenten dificultats de concentració 

Les claus

Prop del 43% de noies d’entre 15 i 16 anys diuen que 
han fet o estan fent dieta; en els nois només un 28%

Un 14% dels joves declaren que han mantingut 
relacions sexuals sense fer servir anticonceptius 
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