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BADALONA pàg 8

Presenten l’edifici per
reallotjar els afectats
pel lateral de la C-31

SANTA COLOMA pàg 12

La ciutat acull un debat sobre
els reptes metropolitans

TIANA pàg 16

La graderia de Can Reon,
en procés de legalització

Les entitats es plantegen 
portar a la justícia el pla 
de les Tres Xemeneies pàg 14

No convenç

Albiol anirà a judici pel cas
de les antenes il·legals 

La fiscalia l’hi demana quasi 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació per prevaricació urbanística i ambiental pàg 10
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MONTIGALÀ pàg 3

Veïns de pisos socials
denuncien un augment
encobert del seu lloguer

MONTGAT pàg 16
Damià del Clot, alcalde
de Vilassar de Mar, presenta
el seu llibre a la Sala Pau Casals
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Les problemàtiques amb els pre-
us dels serveis i els subministra-
ments d’alguns pisos de lloguer
social han estat notícia darrera-
ment. N’és un exemple el d’alguns
veïns de l’edifici Gregal, al barri
de Montigalà de Badalona. Se-
gons han confirmat a Línia Nord,
han vist com s’han incrementat
preus relacionats amb despeses
comunitàries i han detectat de-
cisions que podrien estar benefi-
ciant la gestora de l’edifici.

“Al principi, per exemple, hi
havia conserge i persona de man-
teniment. Ara, aquestes funcions
les fa una mateixa persona i la quo-
ta no ens l’han rebaixat”, explica
una de les veïnes en nom dels afec-

tats. Un altre dels problemes és l’e-
ficiència energètica. L’edifici té
una qualificació AA+, el que hau-
ria de suposar una despesa més
baixa per als inquilins. “Tenim
bombes de calor d’aerotèrmia i
plaques fotovoltaiques que ens
van assegurar que permetrien un
estalvi del 60% a les factures,
però hi ha veïns que han rebut fac-
tures molt elevades”, afegeix la
mateixa veïna. Tant per la quota
de manteniment com per les des-
peses energètiques han sol·licitat
a la gestora que desglossi els de-
talls del preu a pagar, unes infor-
macions que no els ha facilitat.

Una altra de les denúncies és
que els pisos no tenen persianes ni
tendals, fet que provoca que pa-
teixin altes temperatures a l’estiu.
A més, diuen que se’ls ha negat la
possibilitat d’instal·lar-los. Asse-
guren que tot plegat és incoherent

per una qualificació energètica
tan alta com la que té l’edifici.

PROBLEMES DE COMUNICACIÓ
Els desperfectes i avaries que, per
llei, ha d’assumir la propietat del
pis també estan sent un mal de
cap. La promotora d’aquest bloc i
del del costat, el Llevant, és la Co-
operativa Arauca. Com que no pot
llogar habitatge, cedeix aquesta
gestió a la Fundació Un Nou Lloc,
que, al mateix temps, delega a una
gestoria aquesta tasca. Un fet que
ha dificultat el contacte amb la pro-
pietat per a qualsevol consulta.

“No sabíem a qui dirigir-nos.
Trucàvem a un lloc i ens derivaven
a un altre. Finalment, fa un mes
ens van donar un número d’aten-
ció 24 hores, però no és eficient”.
Les experiències per reparar des-
perfectes als pisos, afirmen, estan
marcades per la lentitud. També la-

menten que els caps de setmana no
poden demanar res. Fins i tot,
afegeixen, el servei tècnic els ha res-
post que segons quins problemes
no els podia resoldre.

RESPONSABILITAT COMPARTIDA
Dolors Sabater, candidata de
Guanyem Badalona, assegura
que l’Ajuntament ha de tenir una
responsabilitat en un edifici cons-
truït en sòl públic. Per aquest mo-
tiu, el gener preguntava al Parla-
ment quina normativa regula
una concessió d’aquest tipus a
una empresa privada i quin és el
control per obtenir certificats
d’eficiència energètica. 

Sabater afirma que Badalona
“té al voltant ajuntaments que
han donat la cara en situacions
semblants”. És el cas de Tiana, que
juntament amb altres municipis ha
fet front comú per combatre les pu-

jades abusives de l’empresa Viso-
ren. Els arrendataris del Gregal
afirmen que l’Ajuntament ja els ha
facilitat documentació relaciona-
da amb les condicions dels pisos,
en la qual han descobert, per ex-
emple, que la qualificació energè-
tica que s’exigeix a l’edifici és de B.

MÉS ENLLÀ DELS EDIFICIS
Gregal i Llevant són dues cons-
truccions situades a la plaça Jor-
di Dauder i Guardiola, entre els
barris de Sant Crist, Montigalà i
Bufalà. L’Ajuntament va vendre
una part del sòl, la del Llevant, on
hi ha pisos que s’han destinat a la
compra. Amb el sòl del Gregal, on
hi ha els pisos de lloguer, s’ha fet
un dret de superfície. Com a con-
traprestació, la Cooperativa va ur-
banitzar la plaça Jordi Dauder i va
construir un local on s’hauria de si-
tuar el futur CAP de Sant Crist.

Tant la promoció com la plaça van inaugurar-se a finals de juliol del 2022. Foto: Arxiu

Lloguers (poc) socials 
» Veïns de l’edifici Gregal de Badalona afirmen que pateixen pujades encobertes del lloguer
» Denuncien manca de transparència i ineficiència per part de l’empresa gestora de l’edifici

Rubén Hidalgo
BADALONA
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La lupa

Una persona que treballa a jornada completa
hauria de rebre una remuneració suficient
per sostenir-se dignament. Ara mateix, això
no és així. Ho indica l’estudi publicat per

l’AMB i la consultora KSNET on es calcula el salari me-
tropolità de referència (SMR) de l’àrea metropolita-
na de Barcelona (AMB) per al 2022. Aquest indica-
dor posa xifres al llindar d’ingressos a partir dels quals
una persona pot viure dignament. Tot i ser un càlcul
corrent al món anglosaxó, es va dissenyar per primer
cop a Catalunya i Espanya el 2016, de la mà de la ma-
teixa AMB. El salari de referència quantifica una pro-
blemàtica que fa temps que es reivindica: la de per-
sones que, tot i treballar, no tenen prou ingressos per
mantenir-se.

El 2022, una persona sola necessitava un mínim
de 1.735 € mensuals per viure dignament a Barcelo-
na, o bé 1.495 € a la resta de l’AMB. Una parella amb
una criatura, per la seva banda, necessiten un mínim
de 1.466 € mensuals per cap a Barcelona i 1.330 € a
la resta de l’AMB. 

Malgrat que les mitjanes de l’estudi inclouen
mostres de 6 tipus de municipis, segons el nombre
d’habitants, només es comparteixen les dades des-
agregades per a la capital catalana. Per tant, no po-
dem quantificar aquests ingressos exclusivament
per a la ciutat de Badalona.

A part d’això, què més ens desvela l’estudi? El sa-

lari de referència de la capital és un 11% més gran que
el dels municipis que l’envolten. A més, aquesta bret-
xa ha anat en augment amb els anys. També ha anat
en augment el SMR mateix, que ha pujat un 8,1% i un
7,6% a Barcelona i a l’AMB del 2021 al 2022. Dins la
categoria d’habitatge, el pagament del lloguer o de la
hipoteca per a una persona que viu sola suposa un
47,7% del total del pressupost i, afegint-hi els sub-
ministraments, aquest percentatge puja fins al 63,29%
de mitjana al conjunt de l’AMB, una dedicació molt
superior a les proporcions recomanades per entitats
governamentals i financeres.

A sobre, l’increment del SMR ha estat més nota-
ble a les llars de persones amb fills. No deu ser ca-
sualitat, doncs, que hi hagi “una major proporció de
llars amb fills/es a la resta de municipis de l’AMB que
a Barcelona”. 

Per esbrinar el grau de realisme del SMR, m’ha en-
curiosit saber quines despeses s’han calculat com a “mí-
nims per viure dignament” en cada una de les 9 categories
considerades. Per arribar a aquests 1.735 € o 1.495 € que
necessita una persona adulta a Barcelona o la resta de
l’AMB, respectivament, em sorprèn que es pressupos-
tin (mensualment): 0 € en educació, 20 € en transport,
o 19, 50 € en neteja i higiene personal. 

Queda clar, doncs, que el SMR no és cap disba-
rat a l’alça, sinó un càlcul en què malauradament una
persona adulta no dedica ni un euro anual a formar-

se, es limita a l’abonament mensual de transport (T-
usual) amb el descompte del 50% actual, i gasta no-
més 19,50 € a aspectes tan essencials com pasta de
dents, productes menstruals, productes sanitaris no
inclosos en la sanitat pública, bugades, sabons o ne-
teja de la llar.

Observant el nostre voltant, podem fàcilment tro-
bar persones que viuen, per força, amb menys in-
gressos mensuals. Segurament, també en coneixem
que paguen lloguers o hipoteques de més de 762 €,
que és la despesa mitjana en habitatge d’un adult sol
a l’AMB. Algú podria pensar que aquestes persones
són un exemple a seguir. Ara bé, havent posat nú-
meros a l’assumpte, quins són els danys col·laterals
dels nostres malabars per sobreviure? Quantes
despeses bàsiques ens veiem en obligació de sacri-
ficar? Quants joves veiem estroncada la nostra
emancipació? Quantes persones no poden aban-
donar llars amb relacions abusives per la incapaci-
tat de sostenir-se soles? Quants adults es veuen ob-
ligats a compartir pis? Quants problemes de salut
mental de més tenim pel fet de viure amb l’aigua al
coll? Quants d’aquests problemes queden sense trac-
tar per manca de pressupost? 

Si el mercat no és capaç de garantir als treballa-
dors una vida digna, algú gosa, a aquestes alçades, ne-
gar la necessitat de regular serveis bàsics com l’ha-
bitatge, l’educació o la sanitat? 
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per Minerva Estruch, membre de Restarting Badalona

El preu de la ciutat

NLes millors
perles

Una jove estatunidenca es tatua la parada de metro de Besòs
Mar pensant-se que significa “petons de mar” (sea kisses).

Ho ha explicat en un vídeo de TikTok, en què assegura que
quan vivia a Barcelona sempre es fixava en aquesta estació.

El Papa Francesc és tot un bromista. Fa uns dies vaconèixer Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-
Almeida i, quan saludava l’alcalde de Madrid, va dir:
“L’hereu de la gran Manuela”, referint-se a Carmena.

Atraca un banc i se’n va al bar. És el que va fer un veí de Xerta
(Tarragona), que va robar en una oficina bancària del

poble a punta de pistola i després va ser detingut pels Mossos
d’Esquadra mentre era en un bar, com si res.

Un jove reviu durant el seu funeral, seu a dinar amb els
seus familiars i torna a morir. És la notícia que està

ocupant titulars a la República Dominicana i de la qual
s’ha fet ressò Antena 3 Noticias. Seguríssim que és certa.

LA FOTOTwitter (@FCBarcelona_cat)
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Mor un motorista en una 
sortida de via a la B-101

2
El servei de cangur gratuït 
arriba a Tiana i Montgat

El destí d’Anna Iglesias

Presenten l’edifici on es reallotjaran els 
afectats pel lateral de la C-31 a Badalona

La Fundació Èpica la Fura dels Baus 
estrena nou local al Port de Badalona

El + llegit línianord.cat
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La clau

El ministre José Luis Es-
crivá ha aconseguit el vis-
tiplau de la Comissió Eu-

ropea per a la seva reforma de les
pensions, un dels requisits ne-
cessaris que es posava al govern
espanyol per al desemborsament
de la quarta part dels fons post-
covid. És cert que no ha estat fà-
cil i, possiblement, la protesta
francesa hagi ajudat a aconsegu-
ir l’acord. A ningú li interessava
obrir un altre front de lluita en
una Europa cada vegada amb
més problemes. Segons alguns
experts, la música d’aquest acord
sona bé, però s’ha de conèixer la
lletra petita per emetre la valo-
ració més rigorosa possible.

Hi ha qui diu que, amb aquest
acord, el govern espanyol plan-
teja apujar les cotitzacions socials
–especialment les que paguen les
empreses i els salaris més ele-
vats– i a la vegada ampliar el pe-
ríode de càlcul, millorar les quan-
ties de les pensions mínimes i
ampliar la cobertura i el com-
plement de la bretxa de gènere.

També es recull l’eliminació
de l’anomenat factor de sosteni-
bilitat i altres disposicions simi-
lars, així com la millora de les
pensions mínimes i les no con-
tributives fins al 60% de la pen-
sió mitjana. Podríem continuar
assenyalant altres qüestions, però
hem  de ser prudents i esperar a
conèixer el document íntegre
acordat i aprovat.

Fins ara, per fer sostenibles les
pensions, es recorria a retallar-les,
la qual cosa ha canviat amb
aquest acord, ja que s’ha apostat
per incrementar els ingressos,
fet que sembla més raonable.

Per això també hi ha qui diu
que aquesta reforma és pro-
gressista i redistributiva.

Hem de tenir present que, el
2013, el govern del PP va im-
posar un model de pensions ba-
sat en una gran retallada de les
despeses amb l’anomenat Índex
de Revalorització de les Pen-
sions, que va provocar la con-
gelació de les pensions i la pèr-
dua de poder adquisitiu dels
pensionistes, sense oblidar el
factor de sostenibilitat, un nou
mètode de càlcul que tenia en
compte l’esperança de vida de
les persones pensionistes. Si
vivies més, cobraves menys. 

Tanmateix, també el go-
vern presidit per Zapatero, amb
la reforma de 2011, va elevar l’e-
dat de jubilació dels 65 als 67
anys. També es va augmentar
el període de càlcul per tenir
dret a cobrar la pensió com-
pleta. És cert que, encara que tí-
midament, les persones pen-
sionistes ens vam oposar a la re-
forma de Zapatero, però va ser
la reforma de Rajoy la que re-
alment va fer saltar totes les
alarmes i la pressió al carrer va
anar creixent i organitzant-se.

A tot arreu es creaven mo-
viments per defensar el dret a
percebre pensions dignes i no
perdre poder adquisitiu i, set-
manalment, s’omplien les pla-
ces dels ajuntaments de tot
l’Estat. A Madrid es va crear la

Coordinadora Estatal de Pen-
sionistes (COESPE) i va ser
així com la força de les persones
pensionistes va anar creixent.

Actualment, hem aconse-
guit un increment d’un 8,5% de
les nostres pensions, però en-
cara ens queden moltes coses
per aconseguir, com l’auditoria
dels comptes de la Seguretat So-
cial per demostrar que hi ha di-
ners per pagar avui i demà les
pensions, eliminar els plans
privats d’empresa i posar fi a la
bretxa de gènere. No és just que
les dones pensionistes cobrin
un 37% menys que els homes.
Com tampoc ho és que hi hagi
pensionistes que no arribin a
800 euros, i per això recla-
mem que la pensió mínima si-
gui de 1.080 euros, igualant-se
al salari mínim, com assenya-
la la Carta Social Europea.

Per això, l’actual reforma
no fa que renunciem a lluitar per
la millora del sistema públic de
pensions, per la reducció de
l’edat de jubilació i del període
de càlcul, i aconseguir salaris
dignes per a tothom i serveis pú-
blics de qualitat. És necessari
mantenir les nostres mobilitza-
cions perquè no hem de re-
nunciar a revertir els efectes
nocius de les anteriors reformes,
que van augmentar el període de
temps de les cotitzacions per cal-
cular les nostres pensions i van
incrementar l’edat de jubilació.

No tots són iguals
per Pedro Jesús Fernández

A les xarxes

@324cat: Les borses asiàtiques han obert
amb pèrdues moderades. Sembla que, de
moment, la compra de Credit Suisse per
UBS ha calmat els mercats mundials.

@agenciaacn: Pere Aragonès demana a
la missió de l’Eurocambra “arribar fins al
fons” de la “guerra bruta” per l’espionatge
amb #Pegasus.

#Pegasus

@JordiMagrinya: Molt parlar de cordó
sanitari a l’extrema dreta, però quan mun-
ten un circ mediàtic tots accepten ser-ne
part per no perdre quota de pantalla.

#MocióDeCensura #CrisiFinancera?

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Els semàfors

Dimarts es va presentar l’edifici
que servirà per reallotjar els veïns

de Sant Crist de Badalona
afectats per les obres del lateral

de la C-31. El consorci que
formen el Govern i l’Ajuntament
fa un pas per fer uns pisos que els
afectats esperen des de fa molt.

pàgina 8Govern

Albiol ha vist com un jutjat ha
dictat l’obertura d’un judici oral
pel cas de la instal·lació de dues
antenes de telèfon el 2012 a la
comissaria del Turó d’en Caritg
de Badalona. Se l’acusa d’un

delicte continuat de prevaricació
ambiental i urbanística. 

pàgina 10Xavier García Albiol

Santa Coloma va acollir dilluns
una trobada entre actors

econòmics i socials per parlar
dels diferents reptes

metropolitans. Des de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona 

es va admetre que l’ens ha de ser
“un actor encara més proactiu”.

pàgina 12AMB
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@albasatorres: [Metgessa de família d’un
CAP] Li acabo de dir a una persona invi-
dent “pero tú tienes buen ojo”. Per sort, s’ha
descollonat.

@AlbaCarreres: Fa 3 anys em van treure la
meva filla de dins, la van tancar en una capsa
despullada i no la vaig poder consolar men-
tre plorava. Prou violència obstètrica.

@DucMantua: Quin grandíssim error del
sistema educatiu va ser que els menors
comencessin l’institut als 12 anys, ja ho
estem pagant car.

Flaixos

Tribuna

La cultura és un dret. Així es defineix a l’article 27.1
de la Declaració dels Drets Humans i es ratifica i
amplia a la Declaració sobre Drets Culturals de la
UNESCO, feta a Friburg a 2007. Els drets cultu-

rals hi queden explícitament definits com a drets humans
fonamentals, amb èmfasi en la diversitat i en el dret a la par-
ticipació cultural. Però, malgrat ser un dret, el mercanti-
lisme en el qual està immers el nostre sistema econòmic i
social relega la cultura a un bé de consum inaccessible per
a la gran majoria social. I en el mateix menysteniment, el
sector professional vinculat a la cultura pateix una preca-
rietat laboral estructural. Per això, la democratització de la
cultura exigeix polítiques clares per fer accessibles i sos-
tenibles totes les cares i àmbits de la cultura: la creació, la
producció, la participació i el gaudi.

En aquests darrers dos anys, presidir la Comissió de Cul-
tura del Parlament de Catalunya m’ha aportat una major
perspectiva nacional a l’hora d’analitzar la situació cultu-
ral d’una ciutat com Badalona, encallada en processos tan
lamentables com el d’haver tingut la biblioteca central de
la ciutat tancada durant tres anys. El diagnòstic de les po-
lítiques culturals a Badalona té molts indicadors preocu-
pants, i només mirant l’aspecte dels espais ja és d’escàn-
dol. Entitats culturals sense lloc on desenvolupar la seva
acció, i desenes d’espais buits, infrautilitzats, deteriorats o
amb concessions irregulars. Potencials equipaments cul-
turals en estat d’abandonament, com Ca l’Andal, l’Escor-
xador, Eines Canela, Maignon, Muebles Rojas i més. In-
frautilitzats com la CACI, Carme, Taller d’Escultura, tea-
tre d’Artigas... O en males condicions, com el Conservatori,
l’Escola de Música Moderna... I un sistema de Centres Cí-
vics obsolet des d’un punt de vista de dinamització cultu-
ral, incomplint la seva funció de primera línia d’accessibi-
litat cultural als barris. Per no parlar de l’expulsió dels cen-
tres de creació com havia sigut, en precari, la MOBBA; la
falta d’espais d’assaig o el perill de perdre centres de di-
namització cultural d’entitats per interessos especulatius,
com passa amb Sant Josep. 

La reivindicació popular que ha mobilitzat centenars
de persones per l’obertura de Can Casacuberta, en un ac-
tivisme cultural proactiu molt rellevant, ha desvetllat la re-
flexió cultural a la ciutat, i també ha arribat al Parlament,
on ha sigut eix d’un debat sobre la reivindicació de les bi-
blioteques com a servei públic bàsic i essencial, compara-
ble als centres d’atenció primària en salut o a les escoles en

educació. Mentrestant, el Govern de la Generalitat impulsa
una llei de drets culturals que hauria de significar un avenç
en la línia dels objectius marcats per la UNESCO. Però no
cal esperar a la seva aprovació per començar a reorientar
les polítiques culturals de Badalona en aquest sentit. 

Badalona necessita, de totes totes, un impuls i re-
orientació de les polítiques culturals. Una transformació en
positiu i enfocada des d’aquesta perspectiva de drets i ac-
cés, que contempli la participació universal de la totalitat
dels veïns i veïnes, visquem al barri on visquem, en igual-
tat de condicions, independentment del nostre origen, gè-
nere, sexe, edat, capacitats, funcionalitat, estudis o nivell ad-
quisitiu. Una transformació amb mirada ampla i horitzó de
llarg recorregut, i amb mirada curta i de proximitat. En la
mirada curta, no pot ser que passi, com m’explicaven aquests
dies entitats i persones que dediquen el seu temps lliure i
compromís cívic a produir dinamitzacions comunitàries al
voltant de la cultura popular, que es percebi l’Ajuntament
com un obstaculitzador més que un facilitador, i que les di-
ficultats per disposar d’espais, permisos, entarimats o ac-
cés a un punt de llum marquin significativament les accions
i les converteixin en autèntiques proeses. Que l’Ajuntament
hagi acordat prohibir que els equips de so dels centres cí-
vics siguin cedits a les entitats per fer activitats al carrer és
tota una declaració d’intencions que juga a la contra dels
drets culturals. Facilitar la tasca cultural comunitària que
fa el moviment associatiu i l’autoorganització popular, així
com el sector artístic i de la creació, hauria de ser un dels
objectius de les administracions públiques, i així es valo-
ra a la ponència de llei de foment de l’associacionisme que
en aquests moments s’està duent a terme al Parlament i de
la qual formo part. Aquesta llei ha de facilitar el suport de
les institucions a la tasca associativa i especialment a la que
té intervenció comunitària, però Badalona no cal que es-
peri a l’aprovació de la llei per començar a canviar i esta-
blir noves formes de relació amb la societat organitzada. 

En la mirada llarga, hi ha molt a transformar, priorit-
zant la urgència per tenir un Pla d’Equipaments consen-
suat amb la ciutat i totes les forces polítiques, que superi
els plans de mandats municipals i les grans promeses fal-
ses dels períodes electorals. Un pla amb garantia d’execu-
ció, governi qui governi.

Dolors Sabater,
candidata de Guanyem Badalona

Que l’Ajuntament hagi
prohibit que els equips 
de so dels centres cívics 

siguin cedits a les entitats
per fer activitats al carrer
és tota una declaració

d’intencions que juga a la
contra dels drets culturals

“

“
per Dolors Sabater

Més drets culturals per a Badalona
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La Fura dels Baus estrena 
seu al Port de Badalona

CULTURA4 La Fundació Èpica
La Fura dels Baus estrena nou
local al Port de Badalona per
consolidar el  projecte de creació
artística que va emprendre fa
cinc anys a la ciutat. Dijous pas-
sat va presentar-se el nou espai,
on es va traslladar als assistents
la metodologia de treball en què
ciència, tecnologia i art es donen
la mà per fer participar el públic
en projectes d'investigació.

“El que fem són simulacions
amb humans d’experiments
científics, és el que hem après en
cinc anys treballant amb experts

per traslladar-ho al món de la
performance”, explica Pep Ga-
tell, president de la fundació i di-
rector artístic de La Fura dels
Baus. Fins ara la Fundació tenia
la seva seu a l’antiga fàbrica
Muebles Rojas. Una nau on, se-
gons l’alcalde de Badalona, Ru-
bén Guijarro, la Fura haurà de
tornar quan finalitzin les obres
d'adequació. Les noves instal·la-
cions, però, acolliran projectes re-
sidents nacionals i internacio-
nals, oferint a professionals mul-
tidisciplinaris un entorn on po-
dran experimentar. 

HABITATGE4Ahir dimarts es
va presentar l’edifici que es cons-
truirà al Passatge Fortuny de Ba-
dalona i que servirà per reallot-
jar els veïns de Sant Crist afec-
tats per les obres del lateral de
l’autopista C-31. El consorci que
integren l’Ajuntament de Ba-
dalona i l’INCASÒL s’encarre-
garà de construir 24 habitatges
de protecció oficial d’entre 45 i
75 metres quadrats.

Està previst que les obres
comencin al mes de maig i tin-
dran una durada de dos anys. En
finalitzar-les, es farà el reallot-
jament i començarà l’enderroc
dels pisos antics per iniciar els
treballs pel futur lateral de la C-
31 i l’Àrea Residencial Estratè-
gica (ARE) de Sant Crist.

A Badalona hi ha previstes
dues ARE, la de l’Estrella i la de
Sant Crist, que començarà a
desenvolupar-se amb els pisos
del Passatge Fortuny. En total,
en aquesta zona residencial amb
espais verds, equipaments i es-
pai públic s’hi preveu la cons-
trucció de 215 pisos.

“DEMANDA HISTÒRICA”
“Aquest nou bloc de pisos és
una peça indispensable per a la
remodelació del barri. Farà que
tinguem habitatge, un espai pú-
blic digne, una continuïtat del
barri i, per tant, una millora evi-
dent per a la vida dels veïns i ve-
ïnes”, explicava el conseller de
Territori, Juli Fernández, que
va assistir a la presentació com a
màxim representant del Govern.

L’alcalde, Rubén Guijarro,
celebrava per la seva banda que
comenci el projecte per satisfer
“una demanda històrica” que
permetrà “connectar de nord a
sud tots els barris de la ciutat”.
Des de l’AV de Sant Crist han ex-
pressat que esperen que “a par-
tir d’ara” es pugui veure “cada
vegada més moviment per ex-
ecutar aquesta obra que és un
benefici per a tota la ciutat”.

El nou edifici de Sant Crist tindrà 24 habitatges protegits. Foto: Ajuntament

Primer pas per reallotjar els
afectats pel lateral de la C-31

El president Pep Gatell a davant del nou local. Foto: Albert Segura/ACN

Equipaments | Reobre el casal de Can Mercader
Després de quatre anys, aquest dimarts tornava a obrir el casal de gent gran

de Can Mercader, que estava precintat des del 2019 per ordre d’un jutge. 
Un tancament provocat per una denúncia per excés de soroll el 2014. 
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TRIBUNALS4El jutjat número 4
de Badalona ha dictat judici oral
per Xavier García Albiol per la
instal·lació de dues antenes de
telèfon, l’any 2012, a la comis-
saria del Guàrdia Urbana de
Badalona situada al Turó d’en
Caritg. Segons ha avançat la Ca-
dena Ser, el jutge també envia a
judici a cinc càrrecs municipals
més, entre els quals hi ha l’ex-
regidor de Seguretat i actual
candidat a l’alcaldia de Santa Co-
loma, Miguel Jurado i Oriol Lla-
dó, exregidor d’urbanisme.

Albiol anirà a judici per un
presumpte delicte continuat de
prevaricació ambiental i urba-
nística. La fiscalia demana qua-
si tres anys de presó i 10 d’inha-
bilitació per a l’exalcalde per
prevaricació urbanística i am-
biental. Pel mateix delicte tam-
bé hi anirà Xavier Salvà, com a
exregidor de Territori i Tomás
Vizcaino, exgerent d’Engestur.
En el cas de Jurado, serà per
omissió del deure de perseguir
delictes per la seva responsabi-
litat en aquell moment com a re-
gidor de Seguretat i responsable
de la Guàrdia Urbana.

Segons els estatuts del Partit
Popular, en cas de judici oral s’o-
brirà un expedient que es resol-
drà quan es dicti sentència. Tam-

bé es preveu que el Comitè de
Drets i Garanties podrà deter-
minar la suspensió de funcions
o militància en funció de les ca-
racterístiques del cas.

ALBIOL ES DEFENSA
A través d’un vídeo a les seves
xarxes socials, Albiol ha negat es-
tar implicat en el cas de les an-
tenes. “Diuen que tenia infor-
mació i durant el mes d’agost es-
tava de vacances i amb l’alcaldia
delegada a una altra persona.
Tampoc és possible que es pro-
duís una reunió amb un sindicat

per aquestes antenes”, ha afirmat
el popular. Uns fets que, diu, es-
tan documentats i els aportarà al
judici “per aclarir el cas”. El líder
del PP també ha afegit que no és
casualitat que es produeixi
aquest comunicat a dos mesos de
les eleccions.

EL PSOE PRESSIONA
El cas també és viu en l’esfera po-
lítica espanyola. Ahir mateix el
PSOE va exigir a Alberto Núñez
Feijóo, líder del PP, que prengui
“les mesures oportunes” davant
l’obertura del judici oral. 

El jutge obre judici oral a Albiol. Foto: ACN

Albiol anirà a judici pel cas 
de les antenes il·legals 

Badalona, la ciutat amb més
percepció d’inseguretat

SEGURETAT4Badalona és la ciu-
tat on els veïns tenen la percepció
d'inseguretat més alta de l’àrea
metropolitana. Concretament, el
27,9% de la ciutadania. Es tracta
d’una dada que mostra l’AMB a
l’Enquesta de Victimització de
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na de 2022. La percepció dels ba-
dalonins, al capdavant de la llis-
ta, lidera una llista on l’Hospita-
let ocupa el segon lloc (21,6%) i
Barcelona el tercer (21,5%).

Al document s’explica que
durant els anys s’ha constatat
que la distribució territorial del
sentiment d’inseguretat no s’a-
justa necessàriament a la distri-
bució territorial dels delictes. Per
tant, les dades dels usuaris no de-
penen tant de la concentració de
delictes a la zona on es viu com de
l’experiència pròpia d’haver patit
un fet delictiu, sobretot si aquest
ha passat al barri de residència.

D’altra banda, el ministeri de
l'Interior també ha publicat dades
referents a la seguretat de Bada-
lona. Durant l'any 2022 es van
produir 13.700 infraccions pe-
nals, el que suposa un augment
de 1.800 casos respecte del 2021.
De les dades registrades, desta-
quen l’augment d’un 73% de les
agressions sexuals amb pene-
tració, de 15 a 26, i els robatoris
amb força a domicilis i establi-
ments (un 51%). Pel que fa als ro-

batoris amb violència i intimida-
ció, també van pujar un 30%.
Dels delictes que van disminuir,
la baixada més significativa és la
del 25% del tràfic de drogues. En
l’àmbit de la cibercriminalitat, les
estafes informàtiques van aug-
mentar un 27%.

Tot i això, des de l’Ajunta-
ment remarquen que les xifres
del ministeri mostren que a Ba-
dalona la criminalitat ha pujat un

15% respecte del 2021, el que su-
posa  un creixement per sota de
la mitjana. A Espanya va créixer
un 18,8%, a Catalunya un 21,7%
i a tota la província de Barcelo-
na un 22,7%. 

“Encara hi ha molt de marge
per millorar en matèria de segu-
retat, però els resultats de crimi-
nalitat comparant Badalona amb
altres cuitats de referència de-
mostren que estem treballant en
la bona línia, ampliant recursos
humans, materials i millorant les
condicions laborals de la Guàrdia
Urbana”, afirma el regidor de
Seguretat, Christian Carneado.

Un 28% dels veïns
asseguren tenir
percepció d’inseguretat,
segons xifres de l’AMB
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Petició perquè la residència
s’inclogui en els pressupostos
EQUIPAMENTS4L’alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet,
Núria Parlon, exigia aquest di-
marts que els pressupostos d’en-
guany del Govern considerin la
construcció de la segona resi-
dència per a gent gran al muni-
cipi. Ho deia després de la polè-
mica per les paraules del conse-
ller de Drets Socials, Carles Cam-
puzano, que juntament amb el
candidat d’ERC a l’alcaldia de la
ciutat, Gabriel Rufián, prometien
fa uns dies la construcció de l’e-
difici en cas de ser determinants
en el govern local. Un fet que va

ser molt criticat i que va provo-
car la petició de la majoria de
partits polítics perquè Campu-
zano comparegués al Parlament
a justificar el que havia dit.

Rufián contestava per Twit-
ter a les paraules de Parlon i  re-
iterava que es construirà la re-
sidència si ERC governa a San-
ta Coloma.  Rufián també ha de-
manat formalment la compa-
reixença de la ministra de Trans-
ports, Raquel Sánchez, per ex-
plicar l’anunci del cobriment
d’un tram de la B-20 que va fer
amb Parlon el passat 3 de març.

ECONOMIA4El Centre de For-
mació Marie Curie de Santa Co-
loma acollia dilluns passat la
trobada entre actors econòmics
i socials de l’àrea metropolitana
per parlar sobre els reptes socials
i econòmics. A  banda de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), a  la jornada hi van as-
sistir representants dels sindicats
UGT i CCOO i de Consells Eco-
nòmics, d’Ocupació i de Tre-
ball, tant estatals com de Barce-
lona, entre d’altres.

Tots ells van coincidir en la
importància de dialogar i col·la-
borar per solucionar problemes
causats per  la globalització, la
digitalització, el canvi climàtic i
la crisi sanitària. També van
assenyalar la captació de ta-
lent, la superació de la bretxa di-
gital, la promoció de la formació
dual i l'avenç cap a la igualtat de
gènere com a claus per assolir
societats del benestar. “L’AMB
ha de ser capaç de convertir-se
en un actor encara més proactiu,
amb implicacions a diferents
nivells que donin respostes a

una nova realitat complexa i
que planteja múltiples reptes”,
explicava Montserrat Ballarín,
vicepresidenta de l’Àrea de Des-
envolupament Social i Econò-
mic de l’AMB.

Algunes de les conclusions
extretes de la trobada van ser que
la col·laboració entre governs,
sindicats i empreses pot ajudar
a dissenyar i aplicar polítiques

públiques que fomentin els tres
eixos principals marcats pels
participants en la trobada:  la re-
cuperació econòmica, la lluita
contra el canvi climàtic i  la in-
clusió i la igualtat. Per fer-ho, des
del 2017 existeix la Taula de Re-
industrialització. Un espai de
reflexió que  dibuixa com hauria
de ser la metròpoli del futur i
quins aspectes cal potenciar. 

La col·laboració entre agents, clau per les societats del benestar. Foto: AMB

Santa Coloma acull un debat
sobre els reptes metropolitans

Parlón demana la segona residència de gent gran al Govern. Foto: Línia Nord

Guerra Civil | Inauguració del refugi antiaeri
S’obre al públic el refugi antiaeri situat al subsol del Museu Torre Balldovina.
És un projecte conjunt de la regidoria de Memòria Històrica i la Genera-
litat. Es tracta de l’únic refugi antiaeri museïtzat de l’àrea metropolitana. 
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Polèmica per les pilones 
de l’avinguda Catalunya

MOBILITAT4Esquerra Republi-
cana de Sant Adrià denunciava
aquest dimarts a través del seu
compte de Twitter que les pilo-
nes de l’Avinguda Catalunya fa
temps que no funcionen. Se-
gons el candidat a l’alcaldia
d'ERC, Rubén Arenas, “la pea-
tonalització de l’Avinguda Cata-
lunya ha estat un fracàs de l’e-
quip de govern, un nou nyap en
la gestió dels diners”.

En un vídeo explicant la si-
tuació, la formació republicana
assegurava que aquesta iniciati-
va ha costat uns 200.000 euros

perquè, ara, aquestes pilones no
funcionin. A més, asseguren que
les pilones han causat diferents
accidents de trànsit remarcables
des que es van instal·lar, i, que
“continuen passant els cotxes
durant el cap de setmana”. Are-
nas també es preguntava quan
tornaran a estar en funciona-
ment “per no tenir la sensació que
s’han llençat diners”. Fonts mu-
nicipals expliquen a Línia Nord
que les pilones “no funcionen per
una qüestió tècnica” i que “s’es-
tà intentant resoldre-ho per po-
sar-les en marxa”.

URBANISME4L’Entesa per un
gran parc litoral al Besòs com-
pareixia a la Comissió de Terri-
tori del Parlament dimecres pas-
sat, a petició de Guanyem, per
aportar la seva visió sobre el Pla
Director Urbanístic de les Tres
Xemeneies. Ho van fer nou dies
després de la seva aprovació de-
finitiva i el mateix dia que es pu-
blicava al Diari Oficial de la Ge-
neralitat. Un fet que, des de la
plataforma, consideren que els
deixa sense marge de maniobra. 

“Fa 10 mesos el pla estava
aprovat inicialment. Havíem pre-
sentat al·legacions i havia possi-
bilitat d’incidir políticament i
defensar el litoral. L’única via
que ens queda és la jurídica”, afir-
mava Roger Hoyos, portaveu de
l’Entesa. En la seva intervenció,
la plataforma reivindicava el que
considera que hauria d’incloure
aquest projecte, com ara la cons-
trucció d’un gran parc més gran
del previst. A més, diu l’entitat, la
zona hauria de potenciar l’acti-
vitat econòmica i cultural a la co-
marca respectant el medi am-

bient i la memòria històrica de les
Tres Xemeneies. “El pla plante-
ja un 35% d’activitat econòmica
i un 65% residencial. Una de les
conclusions del procés partici-
patiu del 2016 era evitar l’espe-
culació urbanística”, afegia Hoy-
os. L’Entesa creu que el benefici
dels propietaris, Endesa i el Banc
Santander, queda per sobre de
l’interès general. 

Un discurs que Junts, ERC i
PSC no compartien, ja que cre-
uen que el projecte suposa un
benefici per al Baix Besòs. Les fu-
tures 10 hectàrees de parc, diuen,
respondran a la necessitat de te-
nir més zones verdes. També as-
seguren que el 80% de l’espai es
destinarà a l’ús públic i que el
40% de l’habitatge serà de pro-
tecció oficial.

L’Entesa parla “d’oportunitat perduda” per renaturalitzar el litoral. Foto: AMB

La via jurídica, l’últim recurs de
l’Entesa per les Tres Xemeneies

ERC qualifica de “nyap” la gestió dels diners de les pilones. Foto: ERC 

Mobilitat | Presentació de la futura via pedalable
Aquest dimecres l’alcaldessa Filo Cañete presentava el projecte per donar

continuïtat a la via per bicicletes entre l’arc de Sant Adrià i l’Avinguda
Joan XIII. Millorarà, diu, la mobilitat i ampliarà els espais pels vianants.
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Damià del Clot presenta 
el seu llibre a Montgat

CULTURA4L’alcalde de Vilassar
de Mar, politòleg i escriptor,
Damià del Clot, presentava
aquest dimarts a la Sala Pau
Casals de Montgat el seu llibre
Anatomia del Deep State Espa-
nyol, que va ser publicat a prin-
cipis del passat mes de febrer. En
ell explica, la cara A i la cara B de
l’Estat espanyol i com, històri-
cament el bé comú és substitu-
ït per la raó d’estat. 

En el cas d’Espanya, el fran-
quisme accentua aquesta situa-
ció, que en comptes de frenar-se
amb la mort del dictador Fran-

cisco Franco, segons del Clot,  es
perpetua perquè el poder queda
en mans de les elits en una de-
mocràcia “de baixa qualitat”.
En definitiva, el que transmet és
l’existència d’un poder a la pe-
nombra de les institucions.

Aquesta existència la po-
dem veure, segons diu, en com
s’han relatat alguns grans casos
com per exemple, l’Assassinat
de  J. F. Kennedy, el Waterga-
te o algunes pràctiques de la
Rússia de Putin, que  “acrediten
l’existència d’un poder a les
clavegueres de l’Estat”. 

URBANISME4L’auditori a l’aire
lliure de la Masia Can Reon de
Tiana ha estat al centre de la po-
lèmica des de la seva creació.
Des d’una de les finques veïnes,
Ca l’Andreu, denunciaven fa unes
setmanes el cas d’aquesta cons-
trucció perquè, diuen, “és il·legal”
en un lloc com la Serralada de
Marina, que és una zona d’alt in-
terès ecològic i paisatgístic.

En aquest auditori, amb ca-
pacitat per a 300 persones, s’han
celebrat dos concerts, al maig i el
juliol de 2022, i està previst que
hi hagi un festival al maig.

Segons un informe de la Di-
putació de Barcelona sobre la re-
alització de concerts al qual ha tin-
gut accés aquest diari, s’explicita
que s’ha d’assegurar que no es
pertorba la flora i la fauna de la
zona. A més, diu el document, “es
recomana abstenir-se de realitzar
activitats amb impacte sonor en-
tre els mesos  de gener i juliol”.
Des de Can Reon, per la seva ban-
da, asseguren a Línia Nord que
segueixen tots els passos corres-
ponents quan fa alguna activitat

i que sempre han demanat els
permisos necessaris a l’Ajunta-
ment. Respecte de la pedrera,
expliquen que van obtenir els
permisos per adequar-la i evitar
despreniments. La graderia, afe-
geixen, “és provisional” i actual-
ment “està en procés de legalit-
zació amb l’Ajuntament”. Pel que
fa a les acusacions de no complir
amb els requisits ambientals de la

Serralada de Marina, asseguren
que la Diputació ha aprovat les se-
ves peticions de concerts. A més,
diuen, “no és la seva activitat
principal” i es faran de forma es-
poràdica.

L’Ajuntament confirma que
s’està estudiant la legalització de la
graderia i els protocols perquè les
activitats que es facin a Can Reon
siguin compatibles amb el parc.

L’auditori té una capacitat per 300 persones. Foto: Tiana Antica

La graderia de l’auditori de Can
Reon, en procés de legalització

El llibre està disponible des de febrer. Foto: Twitter (@davidgomezsimo)

Tiana | 20 anys de l’Observatori Astronòmic
Diumenge passat se celebraven els 20 anys d’existència de l’Observatori

Astronòmic. Es va estrenar una fotografia panoràmica que explica l’entorn
de la Serralada de Marina i va inaugurar-se una exposició sobre el parc.
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Esports Futbol | El CF Badalona Futur visita el Valencia CF Mestalla                                                                   
El conjunt d’Oriol Alsina visitarà el pròxim diumenge 26 de març el Valencia 

CF Mestalla, en partit corresponent a la 27a jornada del grup 3 de Segona RFEF. El CF
Badalona Futur hi arribarà després de la seva victòria (2-0) contra el CD Ebro del dia 19.

“La meva gossa Cora és l’alegria
de la casa. M’encanta anar a
córrer a la platja amb ella i tam-
bé m’acompanya a les excur-
sions a la muntanya. La Cora és
la meva calma i felicitat. Vull
veure-la feliç”, comparteix Clau-
dia Garcia (Barcelona, 1996),
alera del CB Roser.

És psicòloga de Recursos
Humans, administrativa en un
hospital i els caps de setmana,
cap de sala d’una sala de con-
certs. “Tothom se sorprèn que
aguanti aquest ritme, que exigeix
organització i disciplina. També
m’encanta tenir temps per a
mi, jugar a pàdel, anar en bici,
fer vida social… I sí… Dormo
poc”, confessa la barcelonina.

SER MILLOR PERSONA
Empàtica i alegre, se sent més
pacient des que va treballar amb
nens i nenes amb diversitat fun-
cional, que li van ensenyar a
educar i ser millor persona: “Va
ser molt agraït veure com apre-
nien a anar en bici. Una adoles-
cent amb síndrome de Down
em va preguntar un dia per què
li parlava com si fos una nena pe-
tita, i tenia tota la raó del món”.

Reivindica l’ofici familiar i vo-
cacional, perquè és la tercera psi-
còloga de la família, després de
la seva mare, la Gemma Garcia,
i la seva germana, la Rebeca. “En
realitat, crec que tots i totes
hauríem de fer teràpia. No ne-
cessites un problema molt greu
per anar-hi”, defensa l’alera.

Després d’una breu aventu-
ra al karate, que no li va fer el
pes, amb 9 anys i també a l’Es-
cola Arrels, de Sant Andreu, es
va enamorar del bàsquet, un
esport que encaixa amb ella:
“És d’equip, i et permet estar i
compartir moments amb moltes
persones. Jo era una nena tími-
da i el bàsquet m’ha ajudat a ser
infinitament extravertida”.

EL SEU PRIMER CLUB
El seu primer club va ser el
SESE, a mini i dirigida per Mar-
ta Santiago, una entrenadora
“amb una excel·lent capacitat de
comunicar i formar que va cons-
truir un gran grup”. El curs se-
güent va marxar al Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià, on va iniciar

una etapa de quatre temporades
de molt aprenentatge, valors, ex-
igència, “molt bons números i
moltes persones especials” sota
la direcció de Dani Poza, Víctor
Torres o Dani José.

APRENDRE A COMPETIR
“Al Bàsquet Femení Sant Adrià
aprens a competir i, gràcies a
créixer com vaig fer-ho allà i a
tot el que he superat en aquest
temps, soc qui soc i com soc
ara”, agraeix.

Garcia va jugar al Campionat
de Catalunya Júnior Preferent i
a Copa Catalunya amb la UE

Mataró d’Ariadna Pujol, Laia
Flores o Mariona Teixidó. Allà
va conèixer César Aneas, que es
convertiria en el seu tècnic pre-
ferit. Ho continua sent. “En Cé-
sar no et deixa indiferent: o
t’encanta o no t’encaixa gens, i
a mi és qui més m’ha ensenyat
de bàsquet. Em va fer descobrir

i créixer en molts recursos tèc-
nics o en la defensa. De fet,
amb ell tenia un paper més de-
fensiu”, recorda.

“VAIG PERDRE LA IL·LUSIÓ”
Al Barça CBS competiria el seu
segon any de júnior i els dos pri-
mers de sènior. Després d’una

última temporada en què va
“perdre una mica la il·lusió”
pel bàsquet a Sant Feliu de
Llobregat i que, fins i tot, s’ar-
ribés a plantejar deixar-ho, va

aterrar al Draft Gramenet, on va
recuperar l’energia i les ganes
de jugar en un “grup humà re-
alment increïble”.

El seu pas per Santa Coloma
de Gramenet ha estat “irregu-
lar”, amb un primer curs “molt
bo” i els cinc següents en què
“intentàvem remuntar o estar
bé, i no ho aconseguíem, o no
vam arribar al que s’esperava”.
Les seves últimes setmanes al
Draft Gramenet va tornar a pen-
sar en la retirada perquè no te-
nia la seva espurna habitual.
Una il·lusió que ha recuperat al
CB Roser d’Iván Faure. “És un
grup humà que està molt atent
al que necessitis, i totes confiem
molt en la resta i ens ajudem en
el que calgui. Som una petita
gran família. Mai havia estat
tan a gust en un equip”, exposa.

El CB Roser és el grup més
sòlid i eficient de Copa Catalu-
nya. “Som conscients que po-
dem millorar i que en un torneig
tan igualat qualsevol equip et pot
guanyar. Anem matx a matx i
sempre deixant-nos-hi la pell”,
tanca Garcia, just abans que la
Cora lladri una mica. La gosse-
ta vol jugar amb ella una estona.

Toni Delgado
SANTA COLOMA

ClaudiaGarcia és inquieta
» L’exjugadora del Draft Gramenet és la tercera psicòloga de la família i treballa a Recursos Humans

» “La meva gossa Cora és l’alegria de la casa; m’encanta anar a córrer a la platja amb ella”, comparteix

Claudia Garcia i la seva gossa Cora. Foto: Clara Hernández

“Al SESE em va entrenar
Marta Santiago, que
tenia molta capacitat
de formar”, diu

“Quan vaig arribar al
Draft Gramenet, vaig
coincidir amb un grup
humà increïble”, diu
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Els Encantats obre la porta a la intimitat
d’una família trencada: un pare, un fill i
una filla decideixen, en un acte de fe i
d’esperança en el futur, fer un viatge a un
lloc màgic del passat. És un bosc, una
muntanya, un llac; un espai allunyat de
la civilització, enfosquit per la boira, en-
vaït per la nit.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Els Encantats
David Plana

Torna Anna Roig. Després d’una dècada
apartada dels escenaris i centrada en la
docència, la cantant de Sant Sadurní d’A-
noia ha presentat un nou disc: Aportar be-
llesa al món (Satélite K). Aquesta pausa de
deu anys li ha permès “agafar distància”
i començar de nou amb un “canvi de dis-
curs”, tal com ha explicat ella mateixa en
una entrevista concedida a l’ACN.

Música

La Ramona, una dona de 40 anys, té un
context laboral i personal tens i precari
en un poble de la costa gallega. Fa ma-
labarismes amb diverses feines per man-
tenir-se i garantir un futur millor per a la
seva filla Estrella. Però quan l’Estrella està
preparada per fer el seu propi camí, la Ra-
mona s’adona que, per primera vegada,
pot fer alguna cosa per a ella mateixa.

Pelis i sèries

Matria
Álvaro Gago

Aportar bellesa al món
Anna Roig

Amics imaginaris
La Fundació Joan Miró, amb seu a Barcelona, va estrenar
el passat 17 de març l’exposició Amics imaginaris, una ex-
periència interactiva que pretén ser una introducció en
el món de l’art contemporani per al públic de totes les

edats, però especialment per als més petits. Segons l’or-
ganització, l’objectiu d’aquesta mostra és “acompanyar

l’espectador a descobrir artistes de renom i familiaritzar-
s’hi, i animar-lo a perdre la por a l’art contemporani”. Així,

inclou obres d’artistes de diferents contextos i genera-
cions. L’exposició es podrà visitar fins al 2 de juliol.

Continua fent màgia: Antonio Díaz (Ba-
dia del Vallès, 1986), molt més conegut

pel seu nom artístic El Mago Pop, ha
tornat a demostrar que no té límits ni

fronteres. El famós il·lusionista va anun-
ciar el 20 de març el seu salt als Estats
Units. El pròxim mes d’agost debutarà
ni més ni menys que a Broadway amb
el seu popular espectacle Nada es im-

posible. A més, ha comprat el teatre
Branson Magic Theatre, el més gran de
l’estat de Missouri, amb 2.800 localitats.

Aquesta nova adquisició serà la seva
“base d’operacions” al país nord-ameri-
cà, com ho és a casa nostra el Teatre Vic-

tòria de Barcelona, del qual també és
propietari el mag de Badia. Potser és

veritat que, per a ell, res és impossible.

E L  M A G O  P O PQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el mag de més renom actualment 
El seu espectacle ‘Nada es imposible’ és tot un èxit

Famosos

Comprar un teatre als Estats Units
També debutarà a Broadway el pròxim mes d’agost

Expectació
El públic segueix amb atenció tots els seus passos

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La història mai explicada del restaurant
L’Aram, de l’Àlex Montiel, és periodisme
gastronòmic en estat pur. En la Barcelona
preolímpica, amb només 18 anys, Mon-
tiel es va posar al capdavant del restau-
rant de la seva mare. El va tenir obert set
anys i va passar a la història de la cuina
d’autor com un estel fugaç, ja que va aca-
bar desertant de tot aquell món.

Llibres

No soc un dels vostres
Marc Casanovas

|Deceive Inc.
Converteix-te en un dels millors agents secrets del món en aquest
videojoc multijugador disponible per a PC, PS 5 i Xbox Series X/S. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

COMUNITAT

Els pacients amb solitud no volguda poden beneficiar-se molt 
de la prescripció social com a tractament mèdic

FORMACIÓ

SOLEDAT

FÀRMACS

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

i SALUT MENTAL

La xifra de persones amb malestar emocional augmenta dia
a dia i el consum de psicofàrmacs comença a tornar-se una
rutina tant per a joves com per a adults. Segons una en-

questa de Salut a Catalunya, el 22,5% dels majors de quinze
anys s’han sentit sols o pateixen malestar emocional. Davant
aquest repte, la Generalitat ha impulsat el programa de Pres-
cripció Social i Salut, que aborda els trastorns lleus d’ansietat i
depressió sense fàrmacs mitjançant la participació dels pacients
en activitats comunitàries de diversos tipus, com les culturals,
les esportives o les relacionades amb la natura.    

Aquest programa s’adreça a persones amb solitud no volgu-
da i a les que tenen baixa participació social, dos casos en què la
farmacologia no evidencia grans beneficis. En canvi, les proves
demostren que la prescripció social permet que surtin de la
consulta del metge per resoldre els seus problemes. 

Des del 2017 s’han ofert formacions a professionals de tots
els centres de primària catalans per incidir en la participació
comunitària abans de recórrer a la medicalització. Fins ara,
8.131 persones s’han pogut beneficiar del programa. 

Més activitats i menys fàrmacs

El tractament de la depressió i l’ansietat canvia de
perspectiva per enfocar-se en l’activitat comunitària

Les claus

La Generalitat està formant els professionals dels centres
d’atenció primària per evitar la sobremedicalització 

El malestar emocional és un problema creixent a la societat 
i el consum de psicofàrmacs s’ha disparat 
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