
L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

16/3/2023 · Núm. 460 · linianord.cat 

OJD-PGD: 9.000 exemplars - publicació setmanal | redacció: 657 165 047 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

L’únic setmanari del Barcelonès Nord

14 anys

ESPAI LÍNIA pàg 8

Parlon: “Em sorprèn molt
l’estil de Rufián basat
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“El més gran del món”
Santa Coloma presenta el museu d’art urbà del Besòs pàg 14
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“Una persona que ve de Barcelo-
na cap al Baix Besòs no sap dife-
renciar si és a Badalona, Santa
Coloma o Sant Adrià”, afirmava
l'escriptor colomenc Jordi Valls
en la sessió dels ‘Diàlegs a la
Riba del Besòs’ que va tenir lloc
dimarts i que duia per títol ‘Cul-
tura al Baix Besòs’. Aquest, diu, és
un dels principals problemes dels
municipis d’aquesta zona que, en-
cara avui dia, tot i tenir els re-
cursos i el potencial, no ha sabut
crear una identitat comuna.

Aquestes poblacions es van
urbanitzar al segle XX i la mane-
ra de fer aquest procés marca el
seu present. “A principis del se-
gle XX, Santa Coloma tenia 1.500

habitants, amb cases de pagesos,
hi començava a haver alguna fà-
brica i la visitaven alguns esti-
uejants. A finals del mateix segle
en tenia, 150.000. És un canvi ra-
dical”, assegurava Joan Roca, di-
rector del Museu d'Història de
Barcelona, durant el mateix acte.

BARCELONA CONDICIONA
En aquest procés de forjar una
identitat hi té molt a veure Bar-
celona. La proximitat amb la
gran metròpoli ha condicionat el
progrés dels municipis que en-
volten el riu. Els experts, però, ex-
pliquen que la influència no no-
més ha estat unidireccional.

“Hem de parlar dels concep-
tes de perifèria i centralitat. Si as-
sumim (el Baix Besòs) que tenim
el potencial cultural també hem
d’assumir que el que produïm
surt d’una centralitat i no d’una

perifèria, si no cedim tot el pro-
tagonisme a Barcelona”, afegia
Valls. En aquest sentit, Roca
considera que el concepte de
perifèria no és tan negatiu des
d’un punt de vista històric, ja que
són les zones que “s’han hagut
d’espavilar” i, per aquest motiu,
sempre surten els projectes més
interessants. “No s’entén Barce-
lona i no seria el que és ara sen-
se els municipis del Baix Besòs”,
afegia dimarts.

CULTURA COM A IDENTITAT
La cultura, tal com creu Valls, ha
de ser l’element vertebrador de la
identitat de la zona. De fet, ha es-
tat clau pel desenvolupament de
les ciutats, especialment a Santa
Coloma. “Els barris s’han cons-
truït a partir de la identitat veïnal.
En aquestes associacions i en
grups de l’església va començar a

construir-se la seva cultura i per-
sonalitat”, explicava la profes-
sora i periodista Agustina Rico,
una altra de les ponents. Nascu-
da a Santa Coloma, recorda de la
seva joventut l'esperit de lluita ve-
ïnal que va aconseguir molts
avenços per al municipi. Els ele-
ments cohesionadors com l'anti-
franquisme i les reivindicacions
per la cultura van permetre fer
Santa Coloma pionera de l’esco-
la en català. La Rosselló Porcel, el
1983, va ser la primera de la xar-
xa pública catalana en aplicar la
immersió lingüística, recorda
Rico, “quan encara no tocava”.

Aquest esperit, van coincidir
els ponents, hauria de recuperar-
se per ser un element important
del present i el futur del Baix Be-
sòs. L’exemple més clar és el Pla
Popular, iniciat pels colomencs,
per regenerar una ciutat amb

moltes mancances. “L’associa-
ció de dones de Singuerlín recla-
mava llars d’infants i un mercat.
Altres entitats lluitaven per la
millora d’un riu que era una cla-
veguera. Pràcticament, sense sa-
ber-ho, lluitaven pel feminisme i
el medi ambient”, afirmava Rico.
Dos conceptes que, encara el
2023, estan de plena actualitat.

La societat, però, no és la
mateixa que als anys 60 o 70. La
multiculturalitat dificulta la co-
hesió social, segons Rico, que
creu que l’educació i el lleure
dels infants i els joves ha de ser
una prioritat perquè són “llocs de
connexió de cultures i d’amistat”.

Per Valls, les administracions
no ajuden en la cerca de la iden-
titat perquè “no fan que els mu-
nicipis estiguin connectats”. Un
territori amb potencial que ha de
creure en les seves possibilitats.

Dimarts es va celebrar una nova jornada de debat dels ‘Diàlegs a la Riba del Besòs’ que va tenir la cultura com a protagonista. Fotos: AMB i Línia Nord

Espolsar-se els complexos
» El Baix Besòs s’enfronta al repte de forjar una identitat comuna pels municipis que el formen
» La proximitat amb Barcelona ha condicionat històricament el desenvolupament de la zona

Rubén Hidalgo
SANT ADRIÀ
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NLes millors
perles

Almeida és sinònim d’espectacle. Fa poc, ha protagonitzat un nou vídeo hilarant durant la visita a un pavelló de
gimnàstica artística. Hi apareix saltant en un llit elàstic i acaba
atrapat en una piscina de goma-escuma i perdent-hi les ulleres.

Que et posin una multa no és agradable, però que te’n
posin quatre en menys de vint minuts ja treu de

polleguera. És el que li va passar a la Noemí, que ha dit al
diari Araque els Mossos van “abusar de la seva autoritat”.

Què faries si et toqués la loteria? En Luke Pittard, que va
guanyar 1,6 milions d’euros gràcies a la loteria britànica, es

va comprar una casa i se’n va anar de vacances. Després va
tornar a treballar al McDonald’s. Enyorava els companys.

Ala motxilla de l’escola tots havíem guardat coses
durant més temps del necessari. Ara, un repartidor de

menjar del Perú ens ha superat a tots: duia a la motxilla
una mòmia d’entre 600 i 800 anys d’antiguitat.

LA FOTOThe Academy

La lupa

Fa unes setmanes, Microsoft comprava
ChatGPT per integrar aquesta intel·ligència
artificial (IA) Conversacional en els seus pro-
ductes. Una IA Conversacional és un pro-

gramari a qui li pots preguntar qualsevol cosa, la bus-
ca a internet, i et contesta. 

“ChapGPT, fes-me una redacció de 500 paraules
sobre la revolució industrial per a 4t d’ESO”. La fa i,
a més, el profe no pot saber si copies. 

Seguidament, Google presentava la seva, que es diu
Bard. El dia que la presenten, li pregunten de prova: 

- Bard, quines noves imatges pot captar el teles-
copi James Webb?

- Amb el James Webb es poden captar per primera
vegada planetes fora del sistema solar. 

I es va equivocar: imatges d’exoplanetes, ja en te-
níem l’any 2004. 

També estan les IA Creatives, com Stable Diffu-
sion o Dall-e. Aquestes generen imatges a partir de
descripcions en llenguatge natural i bases de dades
d’imatges. 

“Dall-e, fes una foto de la meva habitació com si
la pintés Van Gogh”. I la fa. Però ja estan començant
a haver-hi les primeres demandes milionàries d’au-
tors per plagi.

La IA està de moda, però què en diuen els acadè-
mics? Podem parlar de dos tipus d'IA: a) intel·ligèn-
cia artificial general, que és aquella capaç de realitzar
qualsevol tasca que fa un humà amb un rendiment igu-
al o millor, i b) intel·ligència artificial feble, com són
ChatGPT, Bard, Stable Diffusion, Dall-e, la llista que
et recomana l’Spotify o el Google Maps.

Totes les IA febles són excel·lents completant tas-
ques específiques, però estan lluny de la capacitat del
cervell humà. Spotify no et recomanarà una cosa que
no has escoltat mai, i Stable Diffusion i ChatGPT sem-
pre necessitaran validar el contingut per no equivocar-

se. I cap d’elles és capaç de posar-hi “intenció”,
“amor” o “empatia”. Aquestes encara són qualitats hu-
manes que les màquines estan molt lluny d’aconseguir.

Els tecnòlegs som molt optimistes, encara estem
molt lluny d’una IA general. Però les IA que ja exis-
teixen estan revolucionant tots els sectors. Avui dia,
fem servir la IA en àmbits com el camp, per saber si
l’ametlla amarga amb visió artificial i, en funció
d’això, treure-la del procés d’empaquetament i tenir
un producte de millor qualitat; a la botiga, per iden-
tificar si qui mira la pantalla de publicitat és home o
dona i triar l’anunci més adequat, o a la salut, per fer
un millor diagnòstic de càncer o de malaltia mental. 

Moltes de les IA requereixen una validació final,
altres no, però tots aquests canvis han arribat per que-
dar-se i arribaran cada vegada més de pressa. 

Estem immersos en un procés de transformació di-
gital de la mateixa intensitat que la revolució industrial.
Abans, una persona s’encarregava de tot el procés de fa-
bricació, feia créixer la vaca per aconseguir la pell i feia
les sabates de cuir. Amb la revolució industrial, va can-
viar tot i cadascú es va especialitzar en una tasca on es
formava i que feia molt bé (fer créixer la vaca o col·lo-
car els seients dins el cotxe a la línia de muntatge). La
IA i la robòtica habiliten que aquestes tasques es facin
de forma que no necessitin persones. Això ho canvia tot.
Les habilitats per poder participar i aportar valor que
tenien els treballadors ja no serveixen. Una crisi en tota
regla, i les crisis no són fàcils.

La Comissió Europea, a la “Brúixola Digital
2030”, indica que per aconseguir que aquest procés
de transformació digital sigui exitós necessitarem, l’a-
ny 2030, que el 80% dels professionals tinguin nocions
digitals bàsiques; 20 milions d’especialistes en TIC (ara
en tenim 9), i que més del 90% de les pimes tinguin
un nivell bàsic d’intensitat digital (avui són el 55%, se-
gons l’últim informe DESI). Què podem fer? 

Doncs, per una banda, formació. Des de Restarting
Badalona ja ho diem: crear un ecosistema d’apre-
nentatge actiu i participatiu, adaptat i coherent amb
un entorn dinàmic i en transformació permanent, que
asseguri l’ocupabilitat, les oportunitats i la cohesió so-
cial. Promoure les vocacions STEM (ciència, tecnolo-
gia, enginyeria i matemàtiques), posant el focus en el
talent femení que ens estem perdent per falta de re-
ferents. Fer cicles formatius mitjans i superiors espe-
cialitzats, d’IA, de big data... reskilling (reciclatge la-
boral) per a la gent que es queda fora, i acompanya-
ment a la gent gran que al final seran també usuaris.

Necessitem també ajudar les empreses, sobretot les
pimes, a digitalitzar-se. Molt bé el Kit Digital, però hi
ha encara molta feina a fer. Els hem d’ajudar a no mo-
rir per no pujar al tren de la transformació digital. 

Cal retenir el talent i captar-ne de nou. Tenim un
territori meravellós, un sistema educatiu potent,
empreses tractores, seguretat, natura, cultura i un cli-
ma bondadós. Però hem de millorar l’aposta per la in-
vestigació i impulsar grans projectes tractors repta-
dors que ajudin. No oblidem tampoc la potencialitat
d’un sector com el de la salut, amb l’Hospital Germans
Trias i Pujol com a referent. 

És fonamental que l’administració acompanyi, que
es digitalitzi més i més ràpidament, i que, així, alliberi
recursos i els capaciti, formant-los per a feines de més
valor des de dins de l’administració que ajudin l’eco-
sistema. Que sigui un catalitzador i no un aturador.

Actualment, l’única forma de crear intel·ligència que
coneixem és amb la teva parella, amb algun requisit: cal
que la càrrega genètica dels membres de la parella si-
gui complementària, X i Y, que tots dos estiguin en edat
fèrtil, paciència, molt d’amor i dedicació.

Així que tranquils, tot i que la IA ha vingut per
quedar-se i no és una moda, no substituirà els hu-
mans, de moment...

per Miquel Angel Fernandez, membre de Restarting Badalona

La intel·ligència artificial
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Júlia Muñoz és una brúixola1

2
Treballadors de Sabateries Marlo’s es 
manifestaran a Badalona per impagament

Juan Magán actuarà a Badalona 
per les Festes de Maig

Detenen l’autor de les amenaces al germà
de la víctima de la violació a Badalona

El germà de la menor violada, amenaçat
i agredit: “No s’atreveix a sortir de casa”

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@mroblir: És impossible demanar a Ma-
nel que continuïn quan ens hem passat 12
anys dient a la mínima: “Tan bo és insistir
com saber-se retirar”.

@maticatradio: Sala-i-Martin, sobre la fa-
llida del Silicon Valley Bank: “És difícil que
es reprodueixi en altres llocs. El que ha
causat aquesta fallida és un pànic bancari”.

#SiliconValleyBank

@jofrellombart: Entre l’Operació Catalu-
nya i el Cas Negreira, oi que no sabeu en
quin dels dos el govern espanyol s’ha per-
sonat com a acusació? Exacte.

#CasNegreira #ManelS’Atura

Tribuna

Aquest any, el moviment
feminista a Badalona, en
el seu conjunt, podem

estar molt orgulloses de la ma-
nifestació unitària del 8 de març,
on al voltant de 2.500 persones
vam fer visible la lluita per la igu-
altat de gènere, gràcies a la suma
de lluites compartides de tantes
entitats de dones i feministes que
la van organitzar. 

No oblidarem mai aquest
8M, marcat per l’agressió sexu-
al a una menor d'11 anys per part
d'altres menors a la nostra ciu-
tat. Aquest és un fet molt dolo-
rós que evidencia com d'impor-
tant, necessària i urgent és la llui-
ta feminista. Com a dona femi-
nista, com a regidora i sobretot
com a mare, em dol profunda-
ment aquesta agressió, i crec
que lluny de deixar-nos endur
per la ràbia, hem de refermar el
nostre compromís per posar al
centre de la política els recursos
necessaris en educació, cons-
cienciació, la restauració de les
víctimes i la justícia social. Al-
guna cosa com a societat estem
fent molt malament perquè es
produeixin aquestes violències,
massa sovint amb un rerefons
masclista i també racista. Algu-
na cosa diferent haurem de fer
com a societat per aconseguir
que infants i joves, sense excep-
cions, creixin en entorns on el
respecte, les oportunitats, els
drets i l’equitat siguin la base del
seu aprenentatge i el seu desen-
volupament com a persones, i no
ho sigui la discriminació, la ne-
gligència, l’odi i l’estigma. Algu-
na cosa diferent haurem de fer
com a societat per començar a

posar recursos reals per pre-
venir i no haver-nos de la-
mentar més. Hi ha ferides que
no es curen. Totes les nenes i
dones tenim el dret de viure
lliures de violències. Tenim el
dret de viure sense por.

L'educació també és la clau
per erradicar les violències
masclistes. Des d'una edat pri-
merenca, cal fomentar valors
com la igualtat, el respecte i
l'empatia cap a totes les per-
sones, independentment del
gènere o l’orientació sexual, fo-
mentant la diversitat i posant-
la en valor. En aquest sentit, és
important que s'implementin
programes educatius que fo-
mentin la igualtat de gènere a
les escoles i a les llars, perquè
l'educació ha de ser comuni-
tària, en família, i se n'ha de
responsabilitzar el conjunt de
la societat. La coeducació és
clau per promoure la igualtat
d'oportunitats per a totes les
persones. És fonamental que
des de la infantesa es fomenti
una cultura del respecte i la
igualtat de gènere, tant a nivell
familiar com educatiu. Així hi
estem contribuint la regidoria
de Feminismes amb l’Escola de
Famílies, i així també ho estem
començant a fer amb un nou
programa de coeducació. 

Vull fer una crida a la res-
ponsabilitat i al respecte en la
manera com parlem sobre les

agressions sexuals i la violèn-
cia masclista, en general. Hem
de tractar aquests temes amb
la seriositat i el respecte que es
mereixen, i no frivolitzar-los o
minimitzar-ne la importàn-
cia. Els mitjans de comunica-
ció tenen un paper fonamen-
tal en l'abordatge i en el trac-
tament de l'opinió pública per
abordar les violències mas-
clistes. Per això també és im-
portant destacar que no només
l’agressió sexual va ser un fet
horrible, sinó també la difusió
del vídeo amb el contingut de
l’agressió. Cal seguir treba-
llant perquè tota la ciutadania
ens fem corresponsables del
bon tracte i del respecte als
drets de les altres persones. 

Aquest 8M, a Badalona
hem demostrat que no per-
metrem cap retrocés en els
drets de les dones i les nenes.
Hem de continuar lluitant per
una societat més justa i igua-
litària, en què totes les perso-
nes tinguem les mateixes opor-
tunitats, drets i llibertats. No-
més així podrem transformar
aquesta ciutat de dalt a baix,
perquè tothom hi càpiga i vis-
qui en llibertat. Si el pròxim
mandat soc alcaldessa, a Ba-
dalona el feminisme serà
transversal i estarà de debò al
centre de tota l’acció pública.
Amb recursos i determinació
tot és possible! 

Educació feminista contra el masclisme
per Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem) 

Els semàfors

Aquest dimecres l’alcalde de
Badalona, Rubén Guijarro, 
ha anunciat que la periodista
badalonina Laura Fa serà la

pregonera de les Festes de Maig
d’enguany. Fa s’ha mostrat
encantada per l’oportunitat 
de llegir el pregó el 5 de maig.

pàgina 10Laura Fa

L’Ajuntament de Santa Coloma
presentava aquest dimecres el
BesArt, que pretén ser el museu
d’art urbà més gran del món a
l’aire lliure. Té una dimensió de
18 quilòmetres i cinc milions de
metres quadrats per a obres
nacionals i internacionals.

pàgina 14Aj. de Santa Coloma

Fa més d’una dècada que 
la biblioteca de Sant Adrià

fomenta l’ús del català a través
de cursos de diferents tipus,
com poden ser clubs de lectura
o converses. Ajuden a la

integració de persones migrants
que arriben al municipi.

pàgina 16Biblioteca Sant Adrià
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Núria Parlon tenia un objectiu
clar en la conversa que aquest di-
marts va mantenir amb el director
editorial dels diaris Línia, Arnau
Nadeu, en el marc del cicle de
conferències La ciutat metropoli-
tana: progrés i futur. L’alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet i
candidata socialista a revalidar
aquesta alcaldia volia presentar-se
com una gestora política, i el cert és
que, durant l’entrevista celebrada
a l’Espai Línia, va demostrar que
coneix a la perfecció la seva ciutat
després de 14 anys al capdavant de
l’Ajuntament.

El motiu d’aquesta estratègia
era distanciar-se al màxim del ta-
rannà polític d’un altre dels candi-
dats a l’alcaldia d’aquest municipi
del Besòs, el líder local d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Ga-
briel Rufián, que d’ençà que ha co-
mençat la campanya s’ha caracte-
ritzat pels seus atacs directes a
Parlon. Mentre que l’independen-
tista, com ja ens té acostumats al
Congrés dels Diputats, intenta
constantment entrar en el cos a cos,
la socialista va voler desmarcar-se
d’aquesta manera de fer política.
Amb tot, no va escatimar retrets a
Rufián, a qui, en un to obertament
molest i bel·ligerant, va titllar de
“mentider” quan afirma que l’A-
juntament no li deixa celebrar ac-
tes al teatre municipal. “No és cert,

perquè qualsevol entitat sap que el
teatre s’ha de demanar amb
temps”, va dir.

“És un adversari qualsevol, l’ú-
nica diferència és que el seu partit
ha decidit posar-hi algú mediàtic”,
va afirmar Parlon per, tot seguit,
apujar el nivell de la crítica i asse-
nyalar que el seu projecte “és molt
diferent” del de Rufián “tant a ni-
vell local com pel que fa a la lleialtat
institucional”. “La seva manera
de fer política es basa en l’insult,
com quan em va dir cacique”, va la-
mentar Parlon. “El mes de maig, les
eleccions passaran i la gent ens de-
mana una altra manera de fer po-
lítica”, va afegir.

En aquest sentit, l’alcaldessa no
va defugir la darrera polèmica des-
prés de la promesa de Rufián de
construir una segona residència a
Santa Coloma, que ha rebut el su-
port del conseller de Drets So-
cials, Carles Campuzano. “Que
ERC i especialment el conseller
Campuzano juguin a prometre la
residència és d’una gravetat insti-
tucional sense precedents”, va dir
Parlon. “Deixant al marge el pro-
tagonisme que busca Rufián, el que
és reprovable és el que ha fet el con-
seller”, va afegir.

Segons l’alcaldessa, “al candi-
dat se li pot perdonar, pot prome-
tre cinc residències, si vol, però al
conseller no”. “Campuzano hauria
de demanar perdó a la ciutadania
de Santa Coloma”, va exigir. “El que
ve a dir a la ciutadania és: vostès es-
cullin, que jo ja he pres part per un
candidat”, va sentenciar.

Malgrat tot, Parlon va voler dei-
xar aquí les referències explícites al
seu adversari i va dedicar pràcti-
cament la resta de l’entrevista a par-
lar del municipi que governa. Cer-
tament, l’ombra de Rufián és allar-
gada i l’alcaldessa no va aconseguir
evitar els retrets al republicà.

TRAIENT PIT DE LA SEVA GESTIÓ
Tot i reconèixer que Santa Coloma
és una ciutat complexa, Parlon va
afirmar que en el darrer mandat el
seu partit ha complert “el 94% del
programa municipal”. “Donem
resposta al que afecta els nostres ve-
ïns”, va afegir l’alcaldessa.

Així mateix, va recordar que si
els socialistes han governat durant
més de tres dècades al municipi és
perquè “els ciutadans en demo-
cràcia ho escullen i comparteixen
el model de ciutat del PSC”. En
aquesta línia, va posar en valor la
feina que ha fet l’Ajuntament per
“tenir serveis de qualitat que ofe-
reixin recursos a la ciutadania,
evitant les cues de la fam i d’una
manera participada”.

A més, Parlon va assenyalar que
tant ella com el seu partit tenen for-
ces per continuar liderant “una
transformació metropolitana” que
està aconseguint guanyar “espai a
la grisor” en el marc del Besòs.

TRES EIXOS PRINCIPALS
L’alcaldessa va esmentar quins
són els tres grans reptes de la seva
gestió de cara al futur. El primer im-
plica “trencar el cercle de la vulne-
rabilitat” mitjançant la creació de

llocs de feina de qualitat. En aquest
apartat, Parlon va citar iniciatives
com La Ciba, que té com a objec-
tiu superar l’escletxa de gènere.

El segon dels eixos de Parlon se
centra en l’habitatge. “És una pro-
blemàtica que afecta tota l’àrea
metropolitana, i per això proposem
un pla d’habitatge i un pacte en
l’àmbit territorial per desplegar
més de 1.400 pisos”, va explicar.

El tercer dels punts té a veure
amb el turisme. “Volem fer un
gran salt en aquest apartat”, va dir
Parlon per recordar que quan en un
inici se suggeria potenciar aquest as-
pecte “hi havia molta gent que se’n
reia”. Ara, segons la socialista, els
projectes relacionats amb el turis-
me a Santa Coloma “moren d’èxit”.

En aquest sentit, Parlon va re-
conèixer que molts d’aquests pro-
jectes “no tenen repercussió en
els mitjans de comunicació”, però
sí que compten amb un “reconei-
xement per part d’altres institu-
cions i dels ciutadans”.

Certament, la reivindicació d’i-
niciatives que han dut i duran a ter-
me els socialistes va ser exhausti-
va. Per aquest motiu, les darreres
paraules de Parlon en aquest apar-
tat estaven carregades de sentit:
“Venint de la nostra manera de fer,
ens sorprèn molt la forma de fer po-
lítica de Rufián basada en les in-
trigues i les desqualificacions”.

SEGURETAT I METRÒPOLI
També hi va haver temps perquè
Parlon pogués tractar un tema
tan controvertit com el de la segu-

retat. L’alcaldessa va valorar les me-
sures que alguns dels seus com-
panys de formació han proposat a
escala metropolitana per millorar
aquest àmbit, com una aplicació
mòbil perquè els ciutadans pugu-
in contactar amb la policia, però va
considerar que hi ha una mena de
seguretat que els organismes ter-
ritorials no poden suplir. “Nosal-
tres hem augmentat el nombre de
policies i hem passat de 88 efecti-
us a 144”, va detallar Parlon.

EL FUTUR DE PARLON
No va ser fins a l’última pregunta
de Nadeu que Parlon va tornar-se
a referir al seu adversari d’ERC. Va
ser quan el director editorial li va es-
mentar una frase que el mateix Ru-
fián havia dirigit a l’alcaldessa en
l’entrevista celebrada també a l’Es-
pai Línia la setmana passada. Se-
gons el candidat d’ERC, per a Par-
lon Santa Coloma és un “premi de
consolació” per no haver pogut fer
el salt a la política nacional.

La socialista, en canvi, va dir que
Santa Coloma dona sentit a la seva
vida. “No em moc en el taulell de
Rufián”, va etzibar. “Vaig intentar
liderar el partit perquè tenia un pro-
jecte, vaig perdre i no passa res”, va
reconèixer. “Jo vaig ser conse-
qüent amb els meus principis, no
com Rufián, que, per exemple, va
dir Judes a Puigdemont quan no
volia declarar la independència i ara
li diu tarat per haver-ho fet”, va re-
cordar. “Jo soc una corredora de
fons i ara el meu objectiu és segu-
ir a Santa Coloma”, va concloure.

L’Espai Línia va acollir la conversa amb Núria Parlon. Fotos: Juan Cabré

Parlon:“Em sorprènmolt l’estil polític de
Rufián basat en les desqualificacions”

Albert Alexandre
BARCELONA
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Julio Molina, president de 
les entitats veïnals estatals

ASSOCIACIONS4El president
de la Federació d’Associacions de
veïns de Badalona (FAVB), Ju-
lio Molina, ha estat elegit com a
president de la Confederació
Estatal d’Associacions Veïnals.

Va ser durant l’assemblea
d’enguany celebrada a Badalona
els dies 11 i 12 de maig, a la que
van assistir unes 3.000 associa-
cions veïnals agrupades en les
més de 100 federacions i confe-
deracions de l’Estat espanyol.
“Estic molt content i amb ganes
de treballar. A més, la nostra
candidatura no ha tingut cap vot

en contra”, explicava Molina.
Sobre la presidència de la FAVB,
tot i que assegura que no és in-
compatible la feina a Badalona
i a l’Estat, confirma que l'any
2024, en acabar el mandat, es
produirà el relleu. “Tenim un any
de transició per fer bé les coses”,
comentava. 

Molina ja va presentar una
primera proposta a l’assemblea
perquè el moviment veïnal ob-
tingui el reconeixement del Par-
lament pel seu paper en el des-
envolupament democràtic i en
la participació.

VIOLACIÓ4El jutjat de menors
número 4 de Barcelona, en fun-
cions de guàrdia, ordenava di-
vendres passat sis mesos d’inter-
nament tancat per al menor de-
tingut per amenaçar de mort el
germà de la víctima de la violació
grupal al Centre Comercial Màgic.
Una causa que està oberta per
obstrucció a la justícia i amenaces
i per la qual Fiscalia havia dema-
nat la mesura de l’internament.

Dels sis agressors, n’hi ha
cinc d’identificats, però només un
és en un centre de menors. Un al-
tre està en llibertat vigilada i
tres més no es poden imputar
perquè són menors de 14 anys.
Una franja d’edat que ha estat al
centre del debat per diferents ad-
ministracions. 

El dilluns passat, el ministre
de l’Interior, Fernando Grande-
Marlaska, garantia que el govern
espanyol està treballant per
“prendre mesures” a l’hora d’a-
frontar la inimputabilitat dels
menors de 14 anys. Marlaska
demanava “reflexionar” sobre
com ha de respondre el sistema

judicial vers els agressors sexu-
als menors de 14 anys.

En aquest sentit, la síndica de
greuges, Esther Giménez-Sali-
nas, declarava aquest dimecres
que no s’ha de rebaixar l’edat
per imputar els menors, ja que és
un criteri de política criminal
compartit a bona part d’Europa.
Advertia, però, que la inimputa-

bilitat no vol dir “no fer res”. “Si
sancionant més, tinguéssim més
resultats, no hi tindria inconve-
nient. Però crec molt més en l'e-
ducació i la prevenció”, afegia la
síndica. La consellera de femi-
nismes, Tània Verge, afirmava a
Cafè d’idees que, en ser menors,
també hi ha l’obligació social de
protegir els agressors.

Els fets van passar al Centre Comercial Màgic. Foto: ACN / Gemma Sánchez

Internament  per a l’autor de
les amenaces de mort al germà

Molina deixarà el seu càrrec a la FAVB en acabar el mandat. Foto: CEAV

Homenatge |Maria Antònia Carbó tindrà una plaça
Badalona tindrà una plaça en homenatge a l’actriu Maria Antònia Carbó,
coneguda també per ser una de les iaies de Ràdio Ciutat. Estarà ubicada 

a la confluència dels carrers Santa Bàrbara, Sant Gonçal i Maragall. 
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Laura Fa, pregonera 
de les Festes de Maig 2023

CELEBRACIÓ4La periodista ba-
dalonina Laura Fa serà la prego-
nera de les Festes de Maig de Ba-
dalona. Així ho anunciava aquest
dimecres a través de Twitter l’al-
calde de Badalona, Rubén Gui-
jarro. La piulada incloïa un vídeo
de Fa en el que expressava que
“està encantada” amb poder lle-
gir el pregó el pròxim dia 5 de
maig des del Balcó de la Casa de
la Vila. En repetides ocasions, Fa

ha assegurat que no es veu vivint
en un altre lloc que no sigui Ba-
dalona, ciutat on va iniciar-se en
el periodisme.

La periodista del cor és co-
neguda per programes de tele-
visió com Aruscitys i Sálvame.
Actualment, col·labora amb la
revista Lecturas i el Versió Rac1
entre d’altres i també ha co-
mençat el podcast Mamarazzis
amb Lorena Vázquez.

Doble apunyalament entre
familiars al barri de Llefià

SUCCESSOS4El barri de Llefià
va ser l’escenari, divendres pas-
sat, d’una baralla que va acabar
amb un doble apunyalament.
Els fets van tenir lloc al núme-
ro 2 del carrer Vallès i els prin-
cipals protagonistes van ser
dos cosins. 

Segons l’atestat policial, al
qual ha tingut accés Línia
Nord, un dels cosins va apu-
nyalar l’altre i més tard va fer el
mateix amb un altre familiar di-
recte. Els dos ferits presentaven
ganivetades al tòrax, talls a les
mans, a la cara i al cos.

Les persones involucrades
en la baralla, segons el docu-
ment policial, són de la família

del president l'Associació de
Marxants de Badalona, Rafael
González, que va formar part de
les llistes del PP en les darreres
eleccions municipals. Fa unes
setmanes, el fill de González
també va estar presumptament
involucrat en una crema de
contenidors, de la qual l’Ajun-
tament va assegurar que tenia
“un cert grau d'organització”. El
mateix González, en canvi, ho
va negar en un comunicat. 

D’altra banda, el líder del PP
badaloní, Xavier García Albiol,
va pronunciar-se a Twitter so-
bre aquesta baralla desitjant la
recuperació dels ferits i mos-
trant suport a una afectada.

ELECCIONS4S’obre el foc entre
els polítics de la ciutat. La setma-
na passada El Periódico treia a la
palestra dues investigacions que
afectaven el cap de llista del Par-
tit Popular, Xavier García Albiol
i l’actual alcalde, Rubén Guijarro.

Primer es publicava que la
Fiscalia demana 2 anys i 10 me-
sos de presó i 10 d’inhabilitació
per a Albiol per un delicte con-
tinuat de prevaricació relacionat
amb la instal·lació de dues an-
tenes de telèfon, l’any 2012, a la
comissaria de la Guàrdia Urba-
na del Turó d’en Caritg. 

En un comunicat, el líder po-
pular es mostrava sorprès que a
l’escrit del fiscal se’l faci coneixe-
dor del cas. Un fet que Albiol sem-
pre ha negat perquè, afirma, “el
permís d’instal·lació d’unes ante-
nes telefòniques és un procedi-
ment merament tècnic i admi-
nistratiu”. A més, afegia que “no
és casualitat que aparegui aques-
ta notícia a dos mesos de les elec-
cions en un moment en què les ex-
pectatives electorals són bones”.

La notícia provocava reac-
cions per part dels diferents par-
tits que formen el govern muni-
cipal. L’alcaldable d'ERC, Alex
Montornès, demanava a Albiol
que renunciés a la seva acta de
regidor perquè, recordava, “se li

acumulen les causes per cor-
rupció i prevaricació des de fa
molts anys”. En la mateixa línia,
la número 1 d’En Comú Podem,
Aïda Llauradó, es preguntava
al seu compte de Twitter “què
més ha de passar perquè deixi la
política?”. D’altra banda, Do-
lors Sabaté, candidata de Gua-
nyem,  afirmava que Albiol està
“inhabilitat moralment per ser
alcalde”  i que “és la vergonya
més gran que ha tingut Badalo-
na”. Hores més tard de la notí-
cia, Albiol publicava un docu-
ment sobre la investigació a Gui-
jarro per delicte urbanístic, re-

cordant a l’alcalde que també té
una causa judicial pendent. 

La investigació és per la tra-
mitació d’uns expedients relatius
a l’ús d’uns horts i unes obres, pre-
sumptament sense permisos, a la
Serralada Marina, espai natural
protegit. Guijarro va defensar-se
traient ferro a l’assumpte i asse-
gurant que  ha demanat l’arxiva-
ment. “No hi ha escrit d’acusació,
ni d’obertura de judici oral, com
sí que li passa a Albiol”.

Sembla força evident que,
fins al 28 de maig, dia de les
eleccions, les picabaralles polí-
tiques no seran l’excepció.

L’inici d’una llarga i hostil
precampanya electoral

Albiol i Guijarro escalfen les eleccions. Fotos: A.Segura i A.Recolons/ACN
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Polèmica  amb la construcció
de la residència de gent gran
EQUIPAMENTS4La portaveu del
Govern, Patrícia Plaja, va aclarir
aquest dimarts la situació de la fu-
tura residència de gent gran de
Santa Coloma. Gabriel Rufián,
candidat d’ERC a l’alcaldia, anun-
ciava el passat cap de setmana jun-
tament amb el conseller de Drets
Socials, Carles Campuzano, la
construcció de l’equipament si
governava a la ciutat.

Plaja assegurava que cap de-
partament de l’executiu planifica
o executa equipaments i inver-
sions en funció del color del par-
tit que guanya les eleccions mu-
nicipals: “Si hi ha finançament per
a una residència es tirarà endavant

independentment de qui guanyi”.
PSC, Junts i Cs van amenaçar de
demanar la dimissió del conseller,
cosa que Plaja va descartar. El que
sí que haurà de fer Campuzano és
comparèixer a la comissió de
drets socials per donar explica-
cions sobre l’anunci que va fer. Des
d’ERC, per la seva banda, veuen a
la petició un “rerefons electoral”. 

D’altra banda, l’alcaldessa
Núria Parlon, en declaracions en
un acte a Espai Línia dimecres,
es va mostrar contundent: “Que
ERC i especialment el conseller
Campuzano juguin a prometre la
residència és d’una gravetat ins-
titucional sense precedents”.

CULTURA4L’Ajuntament de
Santa Coloma va presentar ahir
dimecres el BesArt, un projecte
d’art urbà que aspira a conver-
tir-se en el museu d’art urbà més
gran del món a l’aire lliure.

En col·laboració amb Medi-
terranen Street Art i el Reial
Cercle Artístic de Barcelona,
l’objectiu és pintar amb grafitis
els 18 quilòmetres de paret de
banda i banda del riu Besòs
amb obres d’artistes nacionals i
internacionals. L’Ajuntament
també ha confirmat que en els
cinc milions de metres quadrats
de superfície s’exposaran obres
d’artistes colomencs. Les pri-
meres pintures es podran veure,
segons l'organització del pro-
jecte, de cara a la primavera.

“L’espai és el més gran del
món i ara l’hem d'omplir”, ha ex-
plicat el president de l’associació
Mediterranean Street Art, David
Hernández. Primer es comen-
çarà amb la paret de Santa Co-
loma i més tard es pintarà l’altra
banda del riu. L’alcaldessa de la
ciutat, Núria Parlon, ha explicat

que l’espai permetrà fer de l’art
urbà “un actiu que atragui visi-
tes a la ciutat i fomenti el talent
artístic entre molts joves”.

Segons l’alcaldessa, el museu
obert i d’accès gratuït serà una
“simbiosi perfecta”, un equilibri
entre “natura, cultura i valors ur-
bans, que es retransmetrà cada
dia i en directe” a la ciutat.

El president del Reial Cercle
Artístic de Barcelona, Josep Fè-
lix Bentz, ha assegurat que el Be-
sArt espera convertir-se en “un
punt de destí” pels visitants que
vagin a Barcelona, equiparable
a altres espais com “la Sagrada
Família”, ha assegurat. La vo-
luntat és que s’estengui a altres
municipis de la llera del riu.

El BesART farà 18 quilòmetres. Foto: Ajuntament

BesART: el museu d’art urbà 
a l’aire lliure més gran del món

Rufián i Campuzano durant l’anunci diumenge passat. Foto: Maria Lorenzo

Espai Fluvial | Fase 1 de renaturalització del Besòs
L’Ajuntament i l’AMB presentaran aquest divendres la finalització de les
obres de la Fase 1 del projecte de Renaturalització del Besòs, que han fet

possible el Refugi de la Biodiversitat per protegir la flora i la fauna del riu.



15 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 16 de març del 2023



línianord.cat 16 de març del 2023

Sant Adrià

| 16

A la biblioteca de Sant Adrià fa
més d’una dècada que es pro-
mouen cursos per millorar la
comprensió oral i lectora en ca-
talà. N’hi ha per a totes les edats
i nivells i de diferents tipologies,
com poden ser les tertúlies, les
converses o els clubs de lectura.

Totes aquestes iniciatives les
fan voluntaris. Persones que de-
diquen el seu temps a ajudar a
millorar l’ús d'una llengua. És el
cas de la Consol Aroca, que si
més no, té una història peculiar.
Una dona que va néixer caste-
llanoparlant a Catalunya i que,
des del 2013, es dedica a corre-
gir la lectura de diferents usua-
ris a la biblioteca de Sant Adrià.

“No soc ni mestra ni he es-
tudiat res relacionat amb el ca-
talà. Sempre he parlat castellà a
casa perquè el meu pare no era

de Catalunya”, explica la Consol.
El català va entrar amb força a la
seva vida pel seu marit. La llen-
gua materna d’ell era la catalana
i la Consol va decidir començar
a emprar-la al seu dia a dia.

De fet, la infància de la Con-
sol reflecteix una realitat que
avui també és habitual. Segons
l’informe de la Plataforma per la
Llengua del 2021, només un

36% dels catalans utilitzen el
català de manera habitual. “Tinc
alumnes majoritàriament mi-
grants, de fora de Catalunya i
d’Espanya. Molts d’ells venen
perquè volen millorar el seu ca-
talà , d’altres perquè volen inte-
grar-se. “És comú que vinguin

persones perquè els seus nets
parlen en català i volen tenir con-
verses amb ells”, afirma. 

La seva col·laboració amb la
biblioteca en els cursos de cata-
là ve del 2013, però abans d’a-
quell any ja participava en acti-
vitats infantils com ara lectures
de contes. Més tard, van propo-

sar-li fer un pas més i ajudar a
adults. Actualment, Aroca està al
capdavant del Curs de lectura de
nivell Intermedi, en el que té
quinze alumnes. Primer, però, va
iniciar-se amb el de lectura per
a principiants. Això li ha permès
veure l’evolució del grup, que és
una de les seves principals mo-

tivacions com a voluntària. “Sen-
to molta felicitat quan els veig
avançar. Són molts anys junts i
s’ha creat una estima més enllà
dels cursos”, expressa Aroca.
Una adrianenca que va decidir
no renunciar a la llengua cata-
lana i ara ajuda a qui emprèn el
mateix camí.

Club de lectura de català intermedi a la Biblioteca de Sant Adrià. Foto cedida

Rubén Hidalgo
SANT ADRIÀ

Parlar català, qüestió de voluntat
» La biblioteca de Sant Adrià contribueix en la millora del català a través de cursos i converses
» La Consol Aroca era únicament castellanoparlant i ara fa 10 anys que ajuda a llegir en català

Eleccions |MES Sant Adrià no es presenta
El Moviment d'Esquerres de Catalunya a Sant Adrià ha comunicat que 

no es presentarà a les eleccions municipals del maig. Després de 8 anys, 
la formació ha decidit tancar la seva participació com a organització política

Només el 36% dels
catalans parlen català
de forma habitual, 
segons les xifres
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Nou Bicibox a l’estació 
de Rodalies de Montgat

MOBILITAT4Ahir dimecres es va
presentar el nou Bicibox Mont-
gat-Tiana situat a la plaça de les
Mallorquines de Montgat, al
costat de l’Estació de Rodalies de
Montgat. Hi van assistir els re-
presentants de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i els alcaldes
d’ambdós municipis. 

Es tracta d’un aparcament
segur de bicicletes de l’AMB
per fomentar l’ús d’aquest ve-
hicle i facilitar la mobilitat a
aquelles persones que utilitzen
el transport públic i necessiten
la bicicleta per arribar a les es-

tacions. També s’ha instal·lat
una carpa informativa per als
ciutadans.

L’alcalde de Tiana, Isaac Sal-
vatierra, valora positivament la
instal·lació del Bicibox, però
aprofita per recordar algunes
demandes històriques del mu-
nicipi en termes de mobilitat.
Recorda “la inseguretat” de la
connexió en bici i demana “allar-
gar el carril bici de Tiana per la
riera fins a l’estació de tren”.
També  reclama que, per reduir
l’ús del cotxe, cal un servei de bici
elèctrica i segura.

FAMÍLIES4L’Ajuntament de
Tiana ha impulsat un programa
de servei de cangur gratuït per a
les families del municipi. Es
tracta d’una iniciativa en col·la-
boració amb la Generalitat i el
Consell Comarcal del Maresme.

S’ofereixen tres tipus de ser-
veis. El primer serà els dissabtes
al matí  de 9 a 14 h a l’Escorxa-
dor. En segon lloc, s’oferirà el
servei a través d’activitats orga-
nitzades en què participa l’A-
juntament de Tiana, com ara
programacions culturals, es-
portives i socials, entre d’altres.
Per últim, també hi ha l’opció del
servei a domicili per a infants de
0-3 anys. Aquest es farà segons
una valoració de serveis socials
i tindrà, com a condicions, que
serà d’un màxim de dues hores
i es podrà solicitar només una
vegada al mes.

Sobre la mateixa temàtica
també hi ha novetats a Montgat.
L’Ajuntament s’ha incorporat
al programa ‘Temps per Cures’,
que ofereix el Consell Comarcal
del Maresme, i ha posat a dis-

posició dos equipament muni-
cipals per donar un servei de
cangur en espais municipals,
tal com contempla la iniciativa.

D’aquesta manera, l’Escola
d’Adults Timó i l’Institut Thalassa
estaran oberts, respectivament, a
infants de 0 a 3 anys i  de 6 a 12
de les families de Montgat que
sol·licitin aquest servei. Cada in-

fant podrà gaudir de quatre  torns
setmanals i, com en el cas de Tia-
na, també s’ofereix un servei a do-
micili. Els dos municipis priorit-
zaran, en el cas que la demanda
sigui alta, aquelles families que
formin part del programa ‘Temps
per Cures’, promogut pel depar-
tament d’Igualtat i Feminismes
de la Generalitat.

‘Temps per cures’ ofereix servei a equipaments i domicilis. Foto: C. Serarols

El servei de cangur gratuït
arriba a Tiana i Montgat

El Bicibox està situat al carrer Marina. Foto: Ajuntament de Montgat

Tiana | El consitori adquiereix l’estudi de Suñol
L’Ajuntament ha adquirit l’estudi on pintava Àlvar Suñol i vol fer-hi

exposicions i formar-hi artistes, un dels desitjos que el pintor ha expressat
recentment. És l’autor del murals de la sala de plens i de la piscina.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur rep el CD Ebro
El conjunt d'Oriol Alsina rebrà el pròxim diumenge 19 de març el CD Ebro, 

en partit corresponent a la 26a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF Badalona
Futur hi arribarà després de la seva derrota (1-0) contra el CD Teruel del dia 12.

"Com que sempre he estat crea-
tiva i tinc força imaginació, volia
ser arquitecta, i si vaig canviar d'o-
pinió va ser perquè em vaig tren-
car el lligament encreuat anterior
i el menisc del genoll dret. Amb 14
anys vaig descobrir el món de la
salut i de la fisioteràpia, i vaig sa-
ber que havia de dedicar-me a
ajudar les persones", comparteix
Anna Iglesias (Terrassa, 1997),
alera pivot del Bàsquet Femení
Sant Adrià, on és també la fisio-
terapeuta de la pedrera [Andrea
Sánchez ho és del sènior].

No li pregunto per si creu en
el destí. Potser sí, perquè es va
trencar el genoll el mateix any
(2012) que el seu gran referent
esportiu, Ricky Rubio, a qui va
conèixer quan es va apuntar al
seu campus com a jugadora. Des
de fa anys és membre de l'staff de
l'esdeveniment: primer ho va
ser com a entrenadora d'un equip
i ara és ajudant per al que calgui,
com portar pilotes a les pistes,
acompanyar els nens i nenes a les
activitats i afavorir la seva inte-
gració... "El Campus Ricky Rubio
és un esdeveniment familiar.
Sens dubte, és la millor setmana
de l'any", comenta, orgullosa.

"En Ricky és molt intel·ligent,
tant que ha provocat que la nor-
mativa de joc evolucioni, dirigeix,
anota, assisteix amb una precisió
quirúrgica i, sobretot, fa que els
seus companys siguin millors. Els
fa brillar", continua la rubinenca.

Adicta a l'alvocat i a la novel·la
negra, especialment a Joël Dic-

ker, autor de La veritat sobre el
cas Harry Quebert, a Iglesias li
encanta Beyoncé. Per descomp-
tat, no es perdrà el seu concert
del 8 de juny al Palau Sant Jor-
di: "Beyoncé té cançons per a
qualsevol situació i n'hi ha mol-
tes que em regalen molta con-
fiança, sobretot Freakum Dress".

"La confiança és tot un món.
Quan te’n falta, entres en un bu-
cle on no valores tant allò que fas
bé i et centres en els errors, i pots
arribar a pensar més en no equi-
vocar-te que en gaudir. Abans
em parlaves del triple que he
anotat en l'últim quart i ni el re-
cordava. Estic treballant de va-
lent per ser més dura mental-
ment", comparteix Iglesias.

“ERA MOLT INEXPERTA”
La seva primera experiència a les
pistes va ser al CEB Sant Jordi
rubinenc, on va arribar amb 8
anys i va coincidir amb Judit
Garcia, una gran amiga de la in-
fància amb qui Iglesias va mar-
xar després al Basket Almeda.
"Ella era més jove i coincidíem
quan pujava al meu equip. Et di-
ria que al Basket Almeda vaig
aprendre el 70% del que sé so-
bre bàsquet. Van tenir molta pa-
ciència amb mi perquè quan
vaig arribar era molt inexperta",
confessa l'entrevistada.

Al conjunt cornellanenc com-
pletaria la seva etapa de formació
i quasi sempre va estar dirigida per
Toni Pallé, un "entrenador molt
intens i molt bo". El seu últim ca-
pítol al Basket Almeda seria la Fi-
nal a Quatre del campionat de Ca-
talunya júnior Preferent: van ser
quartes i se'ls va escapar la possi-
bilitat de competir al d'Espanya.

Iglesias no va acabar amb
prou confiança aquell campionat
i va decidir anar a un club on la
recuperés i que estigués més a
prop de casa. El seu destí seria
el CN Sabadell, de Primera Ca-
talana i amb Quim Gómez com
a director d'orquestra: "Allà vaig
tenir la gran sort de conèixer Sil-
via Diao, que es convertiria en la
meva millor amiga i sempre ha
estat una persona clau per a
mi, i també Aixa Soumah".

Quan Diao i Soumah li van co-
mentar que el curs següent anirien
al Club Joventut Esportiva Ter-
rassa (JET), Iglesias no s'ho va
pensar gaire i s'hi va afegir. Allà hi
va ser dues temporades i connec-
taria amb Elena Silva, ara base del
Vilabàsquet Viladecans. "Va ser
una experiència extraordinària
amb un únic punt negre, el des-
cens a Primera Catalana", exposa.

L'entrevistada va fitxar pel

CBF Cerdanyola, de Copa Cata-
lunya. Setmanes després, va re-
bre potser la trucada més sor-
prenent de la seva vida. Era
David Ramírez, coordinador del
club: "'Anna, ens ha sorgit la
possibilitat d'adquirir una plaça
a Lliga Femenina 2 i ho farem.
Vols quedar-te?', em van pre-
guntar". "I no ho vaig dubtar!
Van mantenir el mateix bloc i va
acabar sent una temporada molt
dura, amb lesions greus com la
de Blanca Garcia, viatges llargs
pel nord d'Espanya cada 15 dies
i sense cap victòria", se sincera.

Al CBF Cerdanyola va coinci-
dir amb Elena Murcia, "una ami-
ga molt divertida amb 1.001 his-
torietes que et sorprenen i t'en-
senyen molts matisos, i que a la
pista et feia millorar", o amb
Ana Alonso: "Quin espectacle de
jugadora! Quan l'Ana llençava, jo
gairebé baixava a defensar perquè

sabia que la ficaria!". Totes tres es-
taven molt contentes el 29 de
maig de 2022 a Granada.

Aquell dia Iglesias s'havia
despertat un altre cop amb l'a-
larma del mòbil. Me l'ensenya.
Hi posa "a guanyar un partit!!!!
#LF2" i està marcada a les set
del matí. La rubinenca va ser la
primera de l'equip que es va lle-
var i va esmorzar tranquil·la a
l'hotel. "Recordo perfectament la
tensió que tenia. Normalment,
a la pista estic molt nerviosa,
però quan començo a córrer
em passa tot. Aquells dies, amb
partits molt durs i molt seguits,
era diferent. Un altre món", ex-
posa. El Sarda havia perdut
contra el CB Aridane i tenia
una última oportunitat per pu-
jar de categoria contra el CB Ter-
rAlfàs, i la va aprofitar.

"Si et soc sincera, era la se-
gona vegada en la meva vida que
guanyava alguna cosa", confes-
sa l'entrevistada. La primera
havia estat setmanes abans quan
es van proclamar campiones de
la Copa Catalunya després de
guanyar el CB Grup Barna en un
partit "increïble" a la Nau.

"Em venia de gust canviar
d'aires i provar coses noves, i
també em cridava l'atenció ju-
gar en un equip més jove i amb
un estil de joc diferent", co-
menta. "La temporada està sent
molt difícil i, alhora, aquest any
al Bàsquet Femení Sant Adrià és
el curs en què millor estic en un
grup. Amb totes m'hi faig i con-
necto una barbaritat. L'equip
em dona, literalment, ales i em
transmet motivació i energia
positiva. Som una gran família",
agraeix, satisfeta, Iglesias.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

El destí d’Anna Iglesias
» L’alera pivot del Bàsquet Femení Sant Adrià és la fisioterapeuta de les categories inferiors del club 
» “Trencar-me el lligament encreuat anterior i el menisc del genoll em va fer descobrir la vocació”, diu

Anna Iglesias, alera pivot del Bàsquet Femení Sant Adrià. Foto: Toni Delgado



21 | 

línianord.cat16 de març del 2023Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 22

Viu en línia

Un camioner a l’atur i la seva exdona es
retroben inesperadament després d’un
accident que l’ha deixat tetraplègica. En
paral·lel, una filla d’immigrants, gradua-
da universitària i pluriocupada, es presenta
a la feina de cuidadora que ha publicat un
investigador brillant amb paràlisi cerebral.
Quatre vides que col·lideixen i s’enllacen.
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Cost de vida
Martyna Majok

Alba Pujals és trombonista i compositora
i ha cursat els seus estudis de jazz a la
prestigiosa Juilliard School de Nova
York. Ha col·laborat amb artistes i ban-
des com C. Tangana o The Gramopho-
ne Allstars, i ha actuat en escenaris com
el Dizzy’s Club de Nova York o el Palau de
la Música. Recentment ha debutat amb
l’àlbum Apologia (The Changes Music).

Música

Rá, Culebro, Sere, Winny i Nano són
cinc nois dels carrers de Medellín, Co-
lòmbia. Són cinc reis sense regne, sen-
se llei i sense família, que emprenen un
viatge a la recerca de la terra promesa.
Un conte subversiu a través d’un clan sal-
vatge i entranyable alhora, que transita
entre la realitat i el deliri. Un viatge cap
al no-res on passa tot.

Pelis i sèries

Los reyes del mundo
Laura Mora

Apologia
Alba Pujals

Dansa Metropolitana
Ja és aquí una nova entrega del festival Dansa Metropoli-
tana. Concretament, la d’enguany és la sisena edició del
festival i està en marxa des del 9 de març. Fins al dia 26

d’aquest mateix mes, una dotzena de municipis de la de-
marcació de Barcelona s’ompliran amb més de 330 activi-
tats, entre les quals hi ha 118 espectacles d’artistes i agru-
pacions internacionals, com els ballets d’Acosta Danza o
Ballets Jazz Montréal. També hi ha programades propos-
tes espanyoles, com ara el flamenc de Rocío Molina i Ma-

ría Moreno, i noms locals, com Sol Picó o Pere Faura.

La carrera de Julieta Gracián (Barcelona, 2001)
és d’aquelles que promet. Aquesta jove can-
tant, coneguda artísticament com a Julieta –i
prou–, va publicar el setembre passat l’àlbum
Ni llum ni lluna (Music Bus Records). Mig any
després, el disc ja li ha donat un bon grapat

d’alegries. L’última, dos Premis Enderrock. A la
gala dels guardons que atorga la revista musi-
cal catalana, que va celebrar la 25a edició el 9
de març, es va endur el premi de la crítica a mi-
llor disc d’artista revelació i el premi del públic
a millor disc de cançó d’autor. Julieta també va
ser protagonista involuntària d’una anècdota:
el compte d’Instagram d’Enderrock es va equi-
vocar i va etiquetar Juliana Canet com a gua-
nyadora dels premis. Totes dues n’han fet bro-
ma a les xarxes: “T’ho mereixes”, li ha dit la can-

tant a la comunicadora irònicament.

J U L I E T AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una artista emergent
La jove cantant barcelonina té un futur prometedor

Famosos

Triomfar als Premis Enderrock
Ha guanyat dos guardons per l’àlbum ‘Ni llum ni lluna’

Riuen de la confusió amb Juliana Canet
Enderrock es va equivocar etiquetant-la a Instagram

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una història d’acció i reacció, de revolta
i repressió, d’exilis i de presó que recull uns
episodis fonamentals del nostre passat
recent plens de violència política i que
mostren una desgraciada constant his-
tòrica: des de les primeres bullangues del
1835 fins a les manifestacions contra la
sentència de l’1-O, passant per la Setmana
Tràgica o la Vaga de la Canadenca.

Llibres

Roses de Foc de Barcelona
Andreu Farràs

|Beta
L’SX3 (antic Club Super3) i Gestmusic han creat el primer videojoc en 

l’entorn del Metavers, Beta: Univers Magsys, amb elements culturals catalans. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ATENCIÓ

El 20% dels joves d’entre 14 i 35 anys presenten 
símptomes d’insomni a conseqüència de l’ús dels mòbils

SOLITUD

INSOMNI

PROFESSIÓ

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

i SALUT MENTAL

El 81% dels joves d’entre 14 i 35 anys pateixen nomofòbia,
és a dir, la por d’estar sense el telèfon mòbil, segons un in-
forme de la Universitat Oberta de Catalunya. Tot i que no

pot considerar-se en cap cas una malaltia, sí que pot ser una
font de possibles trastorns i problemes, com la falta de concen-
tració, l’ansietat o la por de sentir-se sol.  
Segons els experts consultats per l’informe, els resultats

apunten que un 70% dels joves d’aquesta franja d’edat fan ser-
vir el telèfon mòbil com a principal eina de lectura de contin-
guts digitals i això els fa més propensos a divagacions mentals,
en comparació amb l’ús del paper, que permet una millor con-
centració. L’estudi assenyala que precisament els joves que més
problemes tenen per concentrar-se són els que prefereixen els
continguts en format vídeo per descobrir o aclarir conceptes
durant la seva formació. 
L’estudi evidencia la pèrdua d’eficiència que pot suposar la

multitasca i alerta que en un entorn d’informació sobreabun-
dant només poden prosperar les organitzacions capaces de
captar l’atenció dels usuaris. 

Por d’estar sense el mòbil 

La capacitat d’atenció dels humans ha baixat 
dels 12 als 8,2 segons en prop de quinze anys

Les claus

Entorn del 40% dels joves consultats asseguren que 
es connecten a l’smartphone per no sentir-se sols  

Un de cada tres entrevistats vol ser influenciador 
i un de cada cinc, videojugador professional
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