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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és un repte molt compli-

cat. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals

Anna Utiel
BARCELONÈS NORD
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La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap

novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-

reros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas

a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a

Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente

La lupa

Aquest últim cap de setmana de febrer ha
estat carregat d’esdeveniments que, per
als que tenim una certa edat i continuem
actius socialment i política, no seran fà-
cils d’oblidar.

Feia temps que un grup d’amics i ami-
gues de qui va ser el primer alcalde de-
mocràtic de Badalona treballàvem per ce-
lebrar els 40 anys del primer ajuntament
democràtic de la ciutat. Després del cop
feixista de 1936, durant molts anys vam
patir una sagnant dictadura que va se-
grestar les institucions i les llibertats. Tan-
mateix, durant la dècada dels anys se-
tanta, si bé des de sempre hi va haver una
resistència a aquest règim opressor, els
opositors a aquest govern dictatorial
van intensificar les seves lluites per re-
cuperar la democràcia. Per
això, després de la mort del
dictador i aprovada una
Constitució que reconeixia
que la sobirania residia en el
poble espanyol, a tot arreu es
va treballar per fer possibles
unes eleccions municipals
per elegir els regidors mitjançant sufra-
gi universal igual, lliure i secret. 

Tothom considerava una anomalia
que, encara que feia temps que havia mort
el dictador, s’havien celebrat eleccions lliu-
res i s’havia aprovat per referèndum una
Constitució, els ajuntaments continuessin
en mans dels franquistes. A Badalona, pos-
siblement un cas únic a tota Espanya, l’o-
posició democràtica va aconseguir go-
vernar abans que se celebressin les pri-
meres eleccions municipals, ja que a co-
mençament de 1979 l’alcalde de l’època
-el metge Alfonso Ramos- va presentar
la seva dimissió al governador i no li fou
acceptada, de manera que va deixar sen-
se competències els seus tinents d’alcal-
de i, aleshores, aquestes competències les
van exercir els representants de la mesa
de partits. Per fi, el 3 d’abril de 1979 es van
celebrar les primeres eleccions munici-

pals. Això sí, després d’anys de conflictes
i dures repressions per part dels que es
resistien a perdre el poder concedit pel
llarg dit del dictador.

Aquestes primeres eleccions muni-
cipals les va guanyar el PSUC amb una
llista encapçalada per Màrius Díaz, seguit
del PSC amb Joan Blanch al capdavant.
La llista del PSUC l’integraven persones
que havien tingut un paper molt impor-
tant en totes les lluites per dignificar els
barris i aconseguir serveis i espais per als
equipaments. Per això, què millor per re-
cordar aquest període que declarar Mà-
rius Díaz fill adoptiu de Badalona?

Màrius Díaz, nascut a Barbastre, va
arribar a Badalona, com molts altres, du-
rant la dècada dels 50, si bé en el seu cas

va venir a estudiar a l’Escola Nàutica de
Barcelona. Molt aviat, juntament amb Te-
resa Lleal, amb qui encara no s’havia ca-
sat, va començar a militar al PSUC, va
participar en reunions clandestines i va
impulsar una petita cèl·lula d’aquest
partit al centre de Badalona. La seva vi-
talitat contagiosa el va portar a crear i a
participar en diferents entitats i col·lec-
tius que, com a tapadora, li servien per
lluitar contra la dictadura. 

Ja com a alcalde, i liderant un equip
d’homes i dones que coneixien molt bé els
problemes de la ciutat, es va dedicar en cos
i ànima a solucionar-los. Tanmateix,
sense la complicitat i col·laboració de la
ciutadania, possiblement molts dels èx-
its aconseguits durant aquests primers
anys haurien estat impossibles. El que és
avui Badalona és en bona part gràcies a
aquesta il·lusió i compromís compartit.

Aquest divendres, centenars de per-
sones van participar en els actes organit-
zats per declarar Màrius Díaz fill adoptiu
de Badalona. Primer al Saló de Plens -amb
familiars, amics i companys- on li va do-
nar la benvinguda l’alcalde Álex Pastor;
després, tots els grups municipals van co-
incidir a destacar la figura històrica i po-
lítica de Màrius Díaz, mentre que el pe-
riodista Enric Juliana va glossar la figu-
ra de qui va ser el primer alcalde del pri-
mer ajuntament democràtic. Després, al
Teatre Principal vam poder gaudir d’unes
actuacions i d’un muntatge audiovisual
que ens va portar a una època diferent d’u-
na Badalona no tan llunyana i, sobretot,
de la proximitat d’en Màrius. Un acte ple
d’emocions i sentiments compartits. 

La collita del 1979 va ser
extraordinària i irrepetible:
compromís amb la ciutat i la
ciutadania, coherència amb el
que es deia i es feia, cons-
tància en la lluita, confiança
entre uns i altres i camara-
deria en l’equip.

El dissabte 29, mentre uns es con-
centraven a Perpinyà per mirar d’im-
plantar una república que mai arriba però
que, segons alguns, tenim a tocar, d’altres
participàvem en l’acte fundacional d’una
nova organització política que vol ser el re-
ferent d’Izquierda Unida -EUCat- i que
prioritza la lluita per aconseguir una so-
cietat de dones i homes lliures i iguals, ins-
pirada en els principis del socialisme, del
republicanisme, del laïcisme, i de la fra-
ternitat entre els pobles en un model d’es-
tat federal, plurinacional i solidari.

I diumenge, centenars de persones es
manifestaven pel centre de Badalona
per protestar per l’increment abusiu dels
preus del lloguer i per reivindicar el dret
a un habitatge digne per a tothom. 

“Mobilis in mobili”, li agrada dir a l’a-
mic Enric. Badalona, epicentre de l’ac-
celeració de la vida d’aquest país.

La collita del 1979 va ser extraordinària 
i irrepetible: compromís, coherència, 
constància, confiança i camaraderia

per Pedro Jesús Fernández

Tres dies inoblidables
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Els semàfors

Azora
Un miler de persones es van manifestar
diumenge passat a Badalona contra les
pràctiques del fons voltor Azora, que
està aplicant pujades abusives de llo-
guer d’un 80% de mitjana a diverses

ciutats de l’àrea metropolitana. 
pàgina 8

Aj. de Santa Coloma
L’alcaldessa Núria Parlon va inaugurar
abans-d’ahir el nou centre de recursos

per a dones, la CIBA, amb l’objectiu d’a-
bordar les desigualtats i la violència
masclista. És un espai ambiciós que 
donarà ales al feminisme a la ciutat. 

pàgina 12

Conservatori de Música
El Conservatori de Música de Badalona i el
Centre Dr. Emili Mira de Santa Coloma de
Gramenet col·laboren en una teràpia que

aposta per acostar la cultura a les persones
amb demència. Línia Nord ha estat 

present a la primera sessió. 
pàgina 11
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Safata d’entrada

Como madre, y ahora abuela, me
preocupa que desde hace años
el fracaso escolar se ha enquis-
tado. Observo además que los
niveles escolares han bajado bajo
las diferentes reformas educati-
vas. Cada vez se enseña menos
en nuestros centros educativos
bajo la acción de pedagogos que
predican que los niños tienen
que ser felices en detrimento de
adquirir más conocimientos.
Veo nuevos métodos pedagógi-
cos, como la educación por pro-
yectos o la evaluación por com-
petencias, que divierten más que
no enseñan. Es aquí donde yo
me pregunto: si al colegio se iba
a aprender lo que las familias no
sabían enseñar, ¿qué ocurre hoy
en día si dejamos que la escuela
apenas enseñe?

De una madre
per Maribel Estrada

Gràcies, Perpinyà!
per Jordi Lleal 

Dissabte 29 de febrer de 2020
passarà a la història, i no per ser
un dia d’any de traspàs, sinó
perquè més de cent mil catalans
van peregrinar fins a Perpinyà
convocats pel Consell de la Re-
pública, allà a la Catalunya del
Nord, sense traspassar imagi-
nàries fronteres inventades, que
són una qüestió administrativa
però no sentimental ni històri-
ca, perquè són els nostres ger-
mans, com ho són els del País
Valencià i les Balears. Milers
d’autocars, autocaravanes, cot-
xes i motos vam formar una
serp entusiasta per carreteres i
autopistes fins al Parc d’Expo-
sicions de Perpinyà, on ens re-
beren motoristes de la Gen-
darmeria, que amb una previ-
sió excepcional ens anà situant
en aparcaments previstos pels
diferents tipus de vehicles. Un
centenar d’autocars varen re-

cular cap a casa, gràcies als
controls de la Policia Nacional
que interromperen el seu viat-
ge al pas per la Jonquera, fent-
los circular en fila d’un en un i
en ziga-zaga. Una vegada més
denunciem aquest infame com-
portament de les forces de re-
pressió i també de retenció. 

La població de Perpinyà ens
rebé com a compatriotes, a la
plaça del Castellet hi havia au-
dició de sardanes i al parc del
costat, un concert de rock i mú-
sica catalana amb parades de di-
verses organitzacions catala-
nistes. Els perpinyanesos ens
han dit: “Casa nostra és casa vos-
tra”. Serà un oferiment mutu,
nosaltres els hem de dir també
el mateix, diuen que és de gent
ben nascuda ser agraït. Ho fem
amb la veu ben clara i alta: 

Moltes gràcies, sempre ens
quedarà Perpinyà al cor!

Tenir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers

de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

La bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’a-
tura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les dar-
reres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfec-

tants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests produc-
tes s’estan venent per més de 100 euros.

Un repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes bole-

tes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

Beneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En

un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

Anar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,

durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada. 

A les xarxes

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#PuigdemontAPerpinyà

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#JunquerasDePermís #CauElBarça

Les millors
perles
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 14
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.047 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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HABITATGE4Els carrers de Ba-
dalona es van omplir diumenge
passat de prop d’un miler de per-
sones per protestar contra les
pràctiques del fons voltor Azora.
La concentració, organitzada
pel Sindicat de Llogateres amb
l’objectiu de denunciar l’incre-
ment abusiu dels lloguers dels
habitatges gestionats per la com-
panyia, va començar a les 11 del
matí a la plaça de la Vila i va aca-
bar davant del bloc de pisos La-
zora, un dels immobles afec-
tats. La manifestació va comptar
entre els assistents amb veïns de
fins a cinc municipis diferents.

“En aquest país l’habitatge no
és un dret perquè s’està tractant
com una mercaderia, com un
producte financer. Com pot ser
que tinguem un salari mínim i
que, en canvi, acceptem que de
la nit al dia ens puguin apujar el
preu del lloguer en un 100%?”,
apuntava diumenge el portaveu
del Sindicat de Llogateres, Jau-

me Palomera. Aquest és el cas de
les 250 famílies afectades per les
pràctiques del fons Azora que
van omplir la plaça de la Vila sota
el lema Stop lloguers abusius. La
companyia immobiliària -fi-
nançada amb capital espanyol-
ha incrementat de mitjana un
80% la renta que demana als in-

quilins dels pisos que gestiona,
uns 7.000 segons assenyalen
des del sindicat. “Els veïns estan
marxant i rebem burofaxos ame-
naçadors per haver penjat pan-
cartes a les façanes”, explicava a
la manifestació Paqui Sánchez,
una de les veïnes que viu al bloc
Lazora de Badalona.

La manifestació contra el fons Azora, diumenge a Badalona. Foto: Jose Téllez

Un miler de persones protesten
per les pràctiques del fons Azora
» La manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres va reunir
veïns de les cinc ciutats afectades per la pujada abusiva del lloguer

Comença la reconstrucció 
del Pont del Petroli

OBRES4Aquest dimarts van co-
mençar les obres de recons-
trucció del Pont del Petroli, tren-
cat pel pas del temporal Glòria a
mitjans de gener. La primera
part d'aquest projecte consisteix
a retirar el formigó que ha que-
dat al descobert al final de la pla-
taforma, ja que es pot despendre
amb "qualsevol altre petit tem-
poral que vingui", segons ha co-
municat l'alcalde Pastor al seu
compte de Twitter. Per fer-ho, el
consistori utilitzarà una embar-
cació equipada amb una grua
que "picarà mecànicament el
formigó que cobreix la platafor-
ma". Aquesta acció, però, és no-

més la primera d'una sèrie de
tasques planejades pel govern
municipal. Un cop s'hagi fina-
litzat aquesta part, les obres
acabaran amb la soldadura de
diverses bigues metàl·liques als
pilons que sustenten la plata-
forma.

No obstant això, el consisto-
ri assegura que les accions pla-
nejades dependran de les con-
dicions meteorològiques per ga-
rantir l'estabilitat del vaixell. La
previsió, però, és obrir el pont
abans de l'estiu, almenys fins on
està trencat, ja que la recons-
trucció final del pont trigarà
mesos, segons el mateix alcalde.

SOCIETAT4Prop d’un centenar
de persones es van concentrar
dissabte a Sistrells convocades
per la Plataforma Antifeixista de
Badalona per condemnar l’a-
gressió racista del passat 25 de
febrer protagonitzada per una
trentena de veïns del barri i re-
clamar mesures al consistori
encapçalat per Álex Pastor. 

“L’ocupació il·legal no està
permesa, però el que no podem
tolerar és la violència o la dis-
criminació vers el diferent”,

apuntava l’alcalde després de
l’incident. En aquest sentit,
Guanyem Badalona ja ha anun-
ciat que reclamarà un Ple ex-
traordinari per respondre a les
agressions racistes a la ciutat.

En aquest cas, les víctimes van
ser una parella de nacionalitat ni-
geriana  amb un nadó que havia
ocupat recentment un pis a Sis-
trells. La família va ser objecte
d’insults racistes i vexacions per
part dels implicats, que també
van llançar-los pedres.

Els fets van tenir lloc a dos
quarts de nou del vespre, quan
desenes de veïns de Sistrells van
concentrar-se a les portes d’un
immoble del carrer Estrella on
sospitaven que hi vivia una fa-
mília de manera il·legal. 

Després d’uns moments de
tensió, dotacions dels Mossos
d’Esquadra i de la Guàrdia Ur-
bana es van personar al lloc dels
fets alertats per veïns del barri i
van intervenir per aturar l’a-
gressió racista.

El Pont del Petroli, trencat per la meitat pel pas del temporal. Foto: ACN

Plantant cara al racisme

ÚLTIMA HORA | Possible cas de coronavirus
Ahir a última hora de la tarda Badalona Comunicació avançava un possible cas de coronavirus
d’un veí de Barcelona que treballa a Badalona. La primera prova havia donat positiu, però s’es-

tava a l’espera de repetir-la a l’Hospital Clínic. El seu entorn ja es va posar en quarantena.
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.
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HOMENATGE4Màrius Díaz ja ha
estat reconegut oficialment com a
fill adoptiu de Badalona. El primer
alcalde democràtic de la ciutat des-
prés de la dictadura franquista va
ser distingit divendres en un Ple
extraordinari al qual van assistir,
a més dels actuals regidors, els fa-
miliars de l’exbatlle i altres per-
sonalitats polítiques del munici-
pi. L’acte va comptar amb la pre-
sència del periodista badaloní
Enric Juliana, que va posar en re-
lleu la trajectòria humana i pro-
fessional de Díaz.

En un saló de plens de l’A-
juntament de Badalona més ple
del que és habitual, l’alcalde
Álex Pastor encetava divendres
la sessió extraordinària dels
grups municipals que havia de
fer oficial el nomenament de
Màrius Díaz com a fill adoptiu de
la ciutat, aprovat per totes les for-
macions en la sessió ordinària
del Ple del passat 28 de gener.
Després d’una intervenció per
part de cadascun dels partits, on
es va destacar la figura de l’ex-
batlle i la seva tasca per posar en
marxa un consistori i tot un
ventall de serveis municipals,
el periodista badaloní Enric Ju-
liana va prendre la paraula per
posar en relleu la trajectòria hu-
mana i política de l’homenatjat.

Díaz va ser el primer alcalde
de la ciutat després del restabli-
ment de la democràcia l’any
1979 guanyant les eleccions li-
derant la candidatura del Partit
Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC). Durant els quatre anys
que va encapçalar el consistori,
Badalona va donar prioritat al
sanejament de les platges, la re-
ducció de la contaminació at-
mosfèrica, el desplegament dels
serveis socials o la construcció
d’escoles públiques per als veïns
i veïnes, a més d’impulsar polí-
tiques de consens en favor de la

normalització de la llengua ca-
talana.

HOME D’ACCIÓ
“Sempre ha estat un home d’ac-
ció. De fer construir i executar.
Una personalitat amb una vi-
talitat extraordinària i conta-
giosa”, assenyalava en la seva
intervenció Juliana sobre Mà-
rius Díaz, fent palès que aquest
reconeixement  també va dedi-
cat a “tota la gent que va fer
possible el canvi democràtic a
la ciutat” després de la llarga
dictadura franquista.

Màrius Díaz acompanyat per familiars i per l’alcalde Álex Pastor. Foto:Aj

Màrius Díaz ja és oficialment 
fill adoptiu de Badalona

FESTES DE MAIG4Dimarts es presentava el cartell de les Fes-
tes de Maig de Badalona 2020. L’autora és Silvia Sánchez, una
alumna de l’Escola d’Art Superior de Disseny Pau Gargallo.
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El Conservatori de Música de Ba-
dalona rebia dimarts un públic
molt especial. Un grup de 15
pacients de l’Hospital de Dia de
Trastorns Cognitius del Centre
Dr. Emili Mira acudien en trans-
port públic a l’edifici de l’antiga
Escola de Treball per assistir a un
espectacle a mig camí entre un
concert i una projecció cinema-
togràfica. No és habitual que els
usuaris d’aquest servei -ubicat a
Santa Coloma de Gramenet i
que depenen de l’Institut de
Neuropsiquiatria i Addiccions
del Parc de Salut Mar- facin
aquest tipus de visites. 

“Fins ara només organitzà-
vem dues sortides l’any a insti-
tucions culturals”, explica Irene
Munuera. Aquesta terapeuta
ocupacional  ha estat l’artífex del
projecte de col·laboració amb el
conservatori, una idea que va
sorgir arran d’una visita a l’Au-
ditori de Barcelona l’any passat.
L’experiència va ser tan positi-
va que Munuera -amb el suport

de la direcció del centre- va de-
cidir trucar a la porta de diver-
ses institucions de l’àmbit cul-
tural per proposar un projecte
que, més enllà d’una sortida es-
poràdica, servís per acostar la
música a les persones amb tras-
torns cognitius i demència. “Sor-
tir del centre permet al pacient
aproximar-se a la quotidianitat.
És una forma d’inserir-se en la
comunitat. A més a més, a no-
saltres ens serveix per veure
una altra forma de funcionar de
la persona on es normalitzen els
dèficits i potencials”, apunta la
terapeuta.

UNA EINA SOCIAL
“Estem en un moment on ens
hem de replantejar la nostra
funció social. Abans sí que érem
entitats més tancades, però ara
aquest tipus d’iniciatives són
part de la nostra feina. S’han d’o-
brir aquestes portes i sortir del
centre”, assenyala convençut Jo-
sep Borràs, director del conser-
vatori de Badalona. Borràs va re-
bre amb els braços oberts la
proposta i després de diverses
reunions es van concretar dues
activitats amb els pacients del

Centre Dr. Emili Mira a tall de
prova pilot. La primera d’a-
questes iniciatives va ser la pro-
jecció dimarts d’un clàssic del ci-
nema mut com Sherlock Jr.. El
film dirigit i protagonitzat per
Buster Keaton va comptar amb
l’acompanyament al piano de
Joan Aymerich, un dels profes-
sors del conservatori i de l’Escola
de Música Moderna. Per tal de
seleccionar els participants, l’e-
quip del centre no es va basar
tant en el grau de deteriora-

ment cognitiu, sinó que va prio-
ritzar el perfil d’usuari, la mobi-
litat o el vincle amb la música.

RECORDS I NOSTÀLGIA
“He recordat quan era  jove i ha-
via d’anar a Sant Gervasi per po-
der veure una pel·lícula”, asse-
gurava emocionada una de les
àvies després de l’espectacle.
“Jo no podia parar de moure el
peu al ritme del piano”, deia
una altra. En definitiva, moltes
rialles i un punt de nostàlgia. “La

reacció ha estat molt interessant.
Aconseguir fer-los reviure re-
cords de la seva joventut és molt
satisfactori”, apuntava Ayme-
rich sobre la interpretació. “De
vegades, la música arriba on no
ho fan les paraules, despertant
sentiments i evocant records”,
afirma Munuera. La terapeuta
valora positivament l’experièn-
cia i posa la mira en la propera
activitat: un concert d’un grup
d’alumnes de guitarra, aquest
cop, a l’Hospital de Dia.

Música per despertar lamemòria
» El Centre Dr. Emili Mira de Santa Coloma de Gramenet col·labora amb el Conservatori de Música 

de Badalona en una teràpia que aposta per acostar la cultura a les persones amb demència

Un grup de pacients del Centre Dr. Emili Mira assisteix a la projecció al conservatori de Badalona. Foto: A.R

Anton Rosa
BADALONA
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Santa Coloma

L’escriptora britànica Virginia
Woolf aventurava en el seu as-
saig més cèlebre la necessitat
d’un espai on les dones pogues-
sin desenvolupar-se i tenir lli-
bertat creativa sense la pressió
d’una societat profundament
masclista. Aquest indret meta-
fòric que definia l’autora a Una
habitació pròpia ha estat un
dels punts d’inspiració per im-
pulsar la CIBA, un equipament
que compta amb tots els recur-
sos per donar ales al feminisme.

El nou espai -que s’emplaça
en una antiga fàbrica de pro-
ductes farmacèutics de Santa
Coloma de Gramenet- ha obert
les seves portes aquest dimecres
amb l’objectiu d’abordar les des-
igualtats i convertir-se en un
referent, tant a nivell de ciutat
com català. “Quan funcioni al
100%, aquest espai serà emble-
màtic. Les dades que tots veiem
de violència masclista ens han
portat a apostar per treballar d’u-
na forma integral”, apuntava en
l’acte d’inauguració del recinte
l’alcaldessa Núria Parlon, que
s’ha compromès a tenir l’equi-
pament completament enllestit
abans del 8 de març del 2022.
En total, la inversió final prevista
serà de prop de 6,7 milions d’eu-
ros, la majoria dels quals seran
finançats pel mateix consistori.

Les flamants instal·lacions
posen des d’aquesta setmana al
servei de la ciutadania tot un
ventall de serveis que s’estruc-
turen en tres àmbits: l’assesso-

rament, la innovació i l’economia
feminista. El nou equipament
permetrà d’aquesta manera am-
pliar el Centre d’Informació i Re-
cursos per a Dones (CIRD), que
passarà a doblar el personal
amb el qual comptava fins ara i
que introdueix dins l’equip pro-
fessionals especialitzats com psi-
còlegs, juristes o treballadors
socials. Aquesta iniciativa -que
estarà en funcionament des de
les 8 fins a les 20 hores- busca
proporcionar un acompanya-
ment integral a les víctimes de
violència masclista -dones i
nens- durant tot el procés de re-
cuperació. Per tal de fer-ho amb
garanties, el soterrani de l’edifi-
ci de l’antiga farmacèutica es
convertirà en un espai segur i
privat on poder rebre atenció
personalitzada.

A més del CIRD, el projecte
preveu comptar amb set aparta-
ments que s’habilitaran per a
dones o famílies en situació de
risc i que també estaran dis-

po0nibles per acollir personali-
tats que visitin el centre per fer-
hi algun tipus de conferència o
per presentar-hi una exposició.
Una altra de les novetats que in-
corpora l’equipament és la crea-
ció d’un centre de recerca que
permeti recuperar la memòria
històrica “esborrada” de les do-
nes al municipi, a través de do-
cumentació o de testimonis orals.
La intenció és que aquestes in-
vestigacions contribueixin a vi-
sibilitzar problemàtiques com la
del porno, que va ser protago-
nista fa unes setmanes del primer
Fòrum Internacional sobre Fe-
minisme i Pornografia, celebrat
a la Biblioteca Singuerlín.

“La CIBA és ben bé com un
somni. Volem que sigui un espai
únic on poder crear sinergies en-
tre dones amb contextos molt di-
ferents i generar recursos per a les
veïnes de Santa Coloma”, asse-
gurava dimarts Maribel Cárdenas,
directora de Polítiques d’Igualtat
i LGTBI de l’Ajuntament.

L’alcaldessa Núria Parlon, aquest dimecres. Foto: A.R.

La CIBA: un espai somiat per
Woolf on fer volar el feminisme
» L’alcaldessa Núria Parlon inaugura el nou centre de recursos per a

dones amb l’objectiu d’abordar les desigualtats i la violència masclista

ERC aposta pel consens com 
a solució al bloqueig del PERI

HABITATGE4El grup municipal
d’ERC ha decidit mullar-se en el
conflicte veïnal que ha reactivat
la licitació de nous enderrocs a la
Ciutat Vella de Santa Coloma de
Gramenet. A través d’un comu-
nicat, els republicans aposten
per “trobar consensos” que per-
metin la finalització de la segona
fase del Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) i que garanteixin
una sortida digna per a les dife-
rents persones i col·lectius afec-
tats. Per a ERC, l’edifici torreno
hauria de fer-se més alt, tal com
està previst, sinó que hauria de

finalitzar-se amb l’alçada actual.
En aquest sentit, les actuacions
previstes als carrers Vistalegre,
Padró i Josep Pedragosa també
s’haurien de realitzar, segons els
republicans, respectant l’estruc-
tura de planta baixa més dos pi-
sos d’alçada per respectar l’estè-
tica de les edificacions que se-
gueixen en peu.

A més a més, el grup muni-
cipal considera que el resultat de
l’aplicació del PERI hauria de ser
un conjunt pacificat amb “abun-
dant verd i aigua” i que compleixi
el 30% d’habitatge social.

Els malalts de càncer podran
ser atesos a l’Esperit Sant

SALUT4Els pacients de l’Insti-
tut Català d’Oncologia (ICO) de
Badalona podran ser atesos a
l’Hospital de l’Esperit Sant de
Santa Coloma de Gramenet. Un
acord entre el departament d’in-
fermeria de l’ICO i la direcció del
centre hospitalari colomenc per-
metrà que prop de 300 veïns no
s’hagin de desplaçar a les ins-
tal·lacions de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona
per poder continuar amb el trac-
tament. Gràcies al pacte, actua-
cions que requereixen la inter-
venció d’una infermera, com

poden ser l’extracció de sang, la
retirada d’infusor de quimiote-
ràpia o alguna analítica, podran
efectuar-se a Santa Coloma, de
manera que els pacients s’estal-
viaran el desplaçament fins a
Can Ruti. Aquest no és el primer
cop que l’ICO i la Fundació Hos-
pital Esperit Sants (FHES)
col·laboren per millorar el con-
fort i l’accés a assistència mèdi-
ca dels colomencs i colomen-
ques. El 2015, els dos centres ja
van començar a treballar con-
juntament en la gestió de la me-
dicació hospitalaria.

Anton Rosa
SANTA COLOMA

Feminisme | Despenalitzat el bany en topless a les piscines
El bany en topless a les piscines exteriors de Santa Coloma es despenalitzarà modificant la
normativa dels equipaments. El grup parlamentari d’ERC -que va portar la moció al Ple la

setmana passada- celebra la decisió malgrat la negativa del PSC, que hi va votar en contra.
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Sant Adrià

URBANISME4El Pla Director
Urbanístic (PDU) de les Tres
Xemeneies comença a veure la
llum. El projecte va ser presen-
tat pel Consorci del Besòs di-
mecres de la setmana passada,
però la pressió dels grups mu-
nicipals va permetre ajornar la
seva votació als plens de Sant
Adrià de Besòs i Badalona fins
d’aquí a dos mesos. Malgrat
tractar-se només d’una propos-
ta inicial, la primera anàlisi del
full de ruta de la Generalitat
deixa entreveure dues premisses
clares: més pisos que activitat
econòmica i una millora de la
connectivitat.

A falta d’un estudi en pro-
funditat d’aquesta proposta de
PDU, els diferents partits ja han
alçat la veu per fer-ne una pri-
mera valoració. Un dels aspectes
que més controvèrsia ha generat
ha estat la presència de més ha-
bitatges (1.700 pisos, un 60% de
l’àmbit) que hotels i oficines

(40%), al  contrari de com esta-
va previst. El Govern argumen-
ta aquest canvi de plans en la via-
bilitat del pla urbanístic. Tan-
mateix, encara no se sap amb
certesa quin percentatge d’a-
quests immobles seran socials, és
a dir, si es mantindrà el 30% que
figura a la proposta inicial o si

s’adaptarà el projecte al 40%
que preveu el nou decret d’ha-
bitatge. L’altre gran punt del
PDU és la millora de la connec-
tivitat de la zona amb el nucli de
les ciutats a través de quatre
passos (dos subterranis i dos
superiors) i de l’arribada del
tramvia fins al Port de Badalona.

Vista de les Tres Xemeneies des de la platja del Fòrum. Foto: Brunch-In

Tres Xemeneies: aposten 
pels pisos i la connectivitat

» El nou pla urbanístic ha generat força discrepàncies entre partits
» L’aprovació de la proposta es votarà d’aquí a dos mesos als plens

La moratòria per la incineració,
a debat al Parlament

MEDI AMBIENT4Aquest dijous
acaba el termini per presentar
esmenes a la proposta de mora-
tòria a la incineració i a l’esta-
bliment de nous abocadors. La
demanda presentada per la CUP
i En Comú Podem -que també
compta amb el suport del grup
parlamentari d’ERC- ha derivat
en una moció que anirà a debat
en el proper ple del Parlament,
que va començar dimecres i aca-
barà aquest 5 de març. La pre-
visió és que almenys els regidors

de Junts per Catalunya presen-
tin esmenes a la proposta de re-
solució. Segons apunta la plata-
forma ciutadana Residu Zero
en un comunicat, l’objectiu de la
moció és aconseguir que el Go-
vern aturi la tramitació de l’”allau
de projectes” per instal·lar plan-
tes de tractament de residus
mentre es treballa en l’elabora-
ció d’una nova Llei de prevenció
de residus. La plataforma ha
convocat una concentració a les
portes del Parlament.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han desarticulat una
màfia que es dedicava al tràfic de
substàncies dopants en gimna-
sos. Aquest grup actuava com un
majorista per importar de forma
clandestina medicaments que
emmagatzemaven en un local de
Sant Adrià de Besòs per després
fer-los arribar als possibles com-
pradors. El desmantellament
d’aquesta organització ha estat
fins al moment l’operació més
important que el cos policial ha

realitzat en l’àmbit de substàn-
cies dopants.

La investigació arrenca el ju-
liol del 2019 quan es va inter-
ceptar un enviament que conte-
nia un centenar de capses
d’hormona del creixement i que
l’empresa de transports havia
entregat a una adreça errònia.
Després de diverses gestions,
els agents van constatar que
aquest grup gestionava grans
volums de medicaments que ve-
nien a un preu que oscil·lava en-

tre els 7.000 i els 20.000 euros.
El rastre dels enviaments va
portar els investigadors fins als
líders de la màfia, dos homes que
disposaven d’una extensa xarxa
de col·laboradors que s’enca-
rregaven de la recepció dels pro-
ductes, que s’emmagatzemaven
en un local de Sant Adrià.

El balanç de l’operació és de
set detinguts i en total s’han in-
tervingut més d’1.650.000 dosis,
amb un valor aproximat d’un
milió d’euros. 

La incineradora de Sant Adrià és una de les plantes polèmiques. Foto: Arxiu

Els reisdel ‘doping’ alsgimnasos

Mobilitat | Procés participatiu per modificar la C-31
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha anunciat l’inici d’un procés participatiu per
modificar el Pla Director Urbanístic de la C-31. L’objectiu d’aquesta iniciativa impul-

sada per la Generalitat és que la carretera deixi de ser una barrera arquitectònica.
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Montgat | Tiana

POLÍTICA4L’estrena del nou go-
vern de Tiana ha estat marcada
pels sous i les dietes. El flamant
tripartit ha aprovat una modifi-
cació del model de retribució
que permetrà afegir dos salaris de
16.000 euros l’any per als regi-
dors del PSC que passen a formar
part de l’executiu. Aquests diners
no suposaran un augment signi-
ficatiu de la partida municipal que
s’hi destinava fins ara en aquest
mandat, ja que es passarà a no
percebre dietes per l’assistència a
Plens extraordinaris o a les jun-
tes de portaveus.

El Ple del mes de març arren-
cava amb molta expectació per la
polèmica entrada dels socialistes
a la coalició que formaven ERC
i Junts per Catalunya. Aquesta
incorporació centrava les dues
propostes d’acord que formula-
va el consistori: una reestructu-
ració de les comissions infor-
matives i de les respectives pre-
sidències i la modificació del rè-
gim de retribució. La primera s’a-

provava amb l’abstenció de Junts
per Tiana, l’únic grup de l’oposi-
ció. Tanmateix, la segona dona-
va peu a una consideració per
part del portaveu de Junts, Isaac
Salvatierra. El regidor apuntava
que el pressupost en dietes del
consistori encapçalat per Marta
Martorell doblava amb la incor-
poració d’aquests dos nous sous
la partida destinada a aquest
mateix àmbit durant el mandat
de la socialista Ester Pujol.

“Estem preocupats pel mis-
satge que estem donant al poble
com a institució. Doblar el pres-
supost en retribucions ens sem-
bla que és fer un pas massa en-
davant. Hi hem d’arribar en els
pròxims anys, però no pas en
aquest mandat”, assegurava
Salvatierra. Per al regidor, no
percebre dietes per assistir a
Plens extraordinaris i a juntes
de portaveus només perjudica
l’únic partit de l’oposició. A més
a més, des de Junts recorden
que aquesta és la segona am-

pliació de sous per part del go-
vern en els mesos que porten de
mandat.

Malgrat la negativa de la for-
mació encapçalada per Salva-
tierra, el Ple municipal aprova-
va la proposta de modificació i
oficialitzava la designació d’Al-
bert Sales com a primer tinent

d’alcaldia i d’Antonio Sánchez
com a quart tinent d’alcaldia.

TIANA FEMINISTA
La reunió dels grups també va
servir per aprovar dues mocions
en clau feminista. La primera
consistia en la commemoració del
Dia de la Dona com un compro-

mís per aportar la “perspectiva de
gènere” a les polítiques locals. La
segona declarava Tiana com a
municipi feminista. Respecte a les
propostes, la regidora de Junts
Susanna Capell lamentava la fal-
ta d’un protocol local per abordar
la violència masclista: “Necessi-
tem coherència, continuïtat”.

Els sousmarquenunPled’estrenes
» La modificació del model de retribució i dietes condiciona la primera sessió del nou govern tripartit
» L’entrada dels regidors del PSC a l’executiu local suposa afegir dos nous sous de 16.000 euros l’any

Un moment del Ple de dimarts. Foto: Ajuntament de Tiana

Successos | Detenen dos joves per un robatori
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Montgat van detenir el passat 1 de març
dos joves de 18 i 19 anys com a presumptes autors del robatori violent d’un telèfon

mòbil i d’una cartera a un home. Els dos arrestat acumulen ja 14 detencions.
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Esports

L’Snatt’s Sant Adrià tindrà la
primera oportunitat per conver-
tir-se en el primer equip del grup
B de la Liga Femenina 2 que es
classifica per a la Fase Final, que
decidirà els dos equips que puja-
ran a la Liga Endesa.

El conjunt de César Aneas po-
dria aconseguir-ho matemàtica-
ment si derrota el Gran Canaria
diumenge al migdia (en el que
serà el millor partit de la 21a
jornada de la categoria) i el Lima-
Horta no aconsegueix derrotar
l’Ardoi. Les adrianenques, a més,
ja sabran quan comenci el partit
quines són les seves opcions, ja
que les barcelonines rebran l’e-
quip navarrès demà passat a par-
tir de les sis de la tarda.

Això és possible, quan enca-
ra faltaran cinc jornades més per

jugar-se, gràcies a la victòria de
l’equip d’Aneas dissabte passat a
Sant Feliu de Llobregat contra el
Barça (57-61). Un extraordinari
tercer parcial va ser clau en la con-
secució del triomf, ja que l’equip
barcelonista necessitava la victò-
ria molt més que l’equip lila per
mantenir vives les seves opcions
de jugar la Fase Final.

COMIAT DE CRIS HURTADO
Emocionalment, però, la gran
notícia de la darrera setmana va
ser el comiat de Cris Hurtado, que
jugarà al Mataró Boet fins a finals
de curs. L’excapitana adrianenca

va publicar una carta oberta al seu
perfil de Twitter diumenge pas-
sat, explicant que havia demanat
marxar del club a finals de l’any
passat i que la seva intenció ini-
cial no era continuar jugant.

La blanenca diu haver passat
“unes setmanes complicades”
amb “situacions que no m’hauria
imaginat” i que el seu “no és el fi-
nal que tots hauríem esperat”.
Hurtado tanca el text assegu-
rant que ha estat “un plaer haver
format part d’aquest club i de-
fensar amb orgull la seva samar-
reta i els seus valors des del pri-
mer fins a l’últim dia”.

Primer ‘match ball’ per a
l’Snatt’s per ser a la Fase Final
» L’equip de César Aneas necessita que el Lima-Horta no guanyi
» Cris Hurtado s’acomiada de l’entitat amb una carta oberta

L’Industrias arriba a l’aturada
en el millor moment del curs

La Primera Divisió
s’atura aquest cap
de setmana per la
disputa de la Copa

d’Espanya a Màlaga (els partits de
quarts de final es disputen avui
mateix) i l’Industrias afronta
aquesta pausa en un dels millors
moments de forma de les últimes
temporades.

De fet, cal remuntar-se a la
temporada 2016-17 per trobar
l’última vegada que el primer
equip colomenc encadenava una
ratxa de cinc jornades de lliga
sense perdre (l’actual s’allarga a

sis si es compta també el partit de
Copa del Rei contra el Talavera).
L’equip ha canviat moltíssim,
fins al punt que l’únic jugador que
queda d’aleshores és Sepe (que ha
tornat aquest curs després d’un
periple al Ribera Navarra).

La plantilla va jugar ahir al
vespre un partit amistós contra el
Ripollet (del grup 3 de Segona B,
un dels rivals del filial) al Muni-
cipal Joan Creus d’aquesta loca-
litat vallesana i gaudirà d’uns
dies de descans abans de co-
mençar a preparar el derbi de dis-
sabte de la setmana que ve. 

El CTT Badalona torna
d’Euskadi amb dos triomfs

Dues victòries en tres
partits. El CTT Bada-
lona va posar el punt
final al cap de setma-

na a Guipúscoa amb uns resultats
més que notables que deixen l’e-
quip badaloní en la catorzena po-
sició del grup 2 de la Divisió
d’Honor masculina.

El resultat possiblement més
inesperat va ser el del primer en-
frontament, el de les 11 del matí
de dissabte passat, saldat amb
una victòria per 2-4 contra el se-
gon classificat, l’Errenteria. Ho-
res després, ja a la tarda, els ba-

dalonins perdrien per un resultat
idèntic (4-2) contra l’Atlético San
Sebastián, mentre que el resultat
més contundent va ser el 0-6 que
el CTTB va aconseguir a Irun
l’endemà per posar el punt final
a 36 hores frenètiques de tenis de
taula a Euskadi.

L’equip tornarà a descansar
aquest cap de setmana després
d’aquest gran esforç i recupera-
rà la ‘normalitat’ en el calendari
dissabte de la setmana que ve,
quan rebrà la visita del penúltim
classificat de la taula, el CTM
Dama de Elche.

Atletisme | Un diumenge de curses a la comarca
La Cursa Solidària de Badalona i la Unirun van convertir el Barcelonès Nord en una

gran pista d’atletisme diumenge passat. La cuta badalonina se celebrava per novè
any, mentre que la prova universitària va tenir rècord de participants en el sisè cop.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

L’Adrianenc es posarà a 
prova a la pista de l’Esplugues

L’Adrianenc de Lo-
renzo Rueda, que va
tornar a guanyar dis-
sabte passat a casa

contra el Sant Cugat (29-20) i
voldrà que aquest triomf li ser-
veixi d’empenta anímica per
afrontar el complicat partit del
primer cap de setmana d’aquest
mes, demà passat a dos quarts de
nou del vespre a la pista de
l’Handbol Esplugues.

El conjunt del Baix Llobregat

ocupa la cinquena posició del
grup D de la Primera Estatal (és
un dels equips que més ha mi-
llorat les seves prestacions res-
pecte de la temporada 2018-19).
Els espluguins sumen 31 punts i
afronten el matx amb una bona
ratxa de quatre triomfs seguits.

Aquest, sobre el paper, ha de
ser un dels caps de setmana més
durs de la recta final de la lliga,
ja que el Sant Quirze rebrà la vi-
sita del cuer, el Sant Vicenç.
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Els Dracs conti-
nuen invictes
després de vèn-

cer en el millor partit de la cin-
quena jornada del Grup Nord de
la Serie A. El conjunt d’Óscar Ca-
latayud va adjudicar-se, in ex-
tremis, la victòria al camp dels
Osos Rivas dissabte passat en un
enfrontament que va resoldre’s a
la pròrroga (38-39). 

La victòria a la Comunitat de
Madrid no s’explica sense l’ex-
traordinària actuació del quar-
terback drac Anthony Gardner,
que va repartir sis passades de
touchdown i que va guanyar-li la
seva partida al també estat-uni-
denc Kevin Burke, el líder de l’o-
fensiva dels Osos. Gardner va
començar el seu recital connec-
tant amb el debutant Stefan Bor-
kovic, però les dues següents
anotacions van ser del conjunt lo-
cal. Els Dracs aconseguirien ano-
tar de nou (tot i que van fallar el
xut del punt extra), encaixarien

un field goal i anotarien de nou
sis punts per marxar al descans
amb un ajustadíssim 17-19.

El millor moment del matx
per als Dracs va coincidir amb la
tornada dels vestidors; l’equip de
Calatayud va arribar a tenir una
renda de nou (17-26), vuit punts
(24-32) i sis punts (32-38), però
va veure com els locals sempre
trobaven la manera de retallar-la. 

A la pròrroga, doncs, els ba-

dalonins van anotar un punt i el
xut a pals posterior, de manera
que tot i que els locals també van
aconseguir arribar a l’end zone, la
defensa dels Dracs va bloquejar
el xut que hauria enviat el matx
a un segon temps extra.

Els sèniors de l’entitat gaudi-
ran d’un merescut cap de setma-
na de descans; les noies tornaran
a la feina per preparar el partit
contra les Tres Cantos Jabatos.

Victòria dels Dracs a Rivas en un
partidàs amb pròrroga inclosa

El Seagull reafirma el seu bon
moment contra l’Sporting

El Seagull continua
demostrant que viu
un moment dolç. L’e-
quip d’Ana Junyent

ha arribat a l’aturada d’aquest cap
de setmana en plena forma i
amb la moral pels núvols després
d’enllaçar el tercer triomf conse-
cutiu diumenge passat contra
l’Sporting (3-1). Els tres punts su-
mats contra les asturianes, a
més, certifiquen la permanència
matemàtica de les gavines al
Reto Iberdrola.

Les badalonines van trobar-se
un guió de partit contrari als
seus interessos abans del minut
25 del primer temps, ja que Que-
ralt Gómez va marcar-se un au-
togol. Malgrat intentar-ho, els

atacs de les gavines topaven de
forma repetida contra l’ordena-
da i poblada defensa del conjunt
blanc-i-vermell.

L’enfrontament, però, can-
viaria de forma radical en la se-
gona meitat. De fet, la japonesa
Akane Kuwahara va trencar la
muralla asturiana quan només
s’havia jugat un minut de la re-
presa, marcant un gol que psico-
lògicament va disparar les seves
companyes. Nuria Garrote, al
63, i Irina Uribe, quan faltaven
cinc per al final, van arrodonir el
resultat al Municipal.

Ara, l’equip gaudirà d’uns
dies de descans abans de prepa-
rar el partit del pròxim dia 14 al
camp del CF Pozuelo de Alarcón.

La Penya busca retallar 
la distància sobre el ‘play-off’

El segon enfrontament de
la Penya contra l’Unicaja
ha de servir perquè el con-
junt de Carles Duran co-

menci a retallar la distància que
el separa de la vuitena posició, la
darrera que dona dret a jugar el
play-off, que ara mateix ocupa
Kirolbet Baskonia.

Els badalonins tornaran a
veure’s les cares contra el conjunt
malagueny demà passat a dos
quarts de nou del vespre en un
partit que ha de servir perquè el
Joventut passi pàgina i oblidi la
derrota de la setmana passada a
Santa Cruz de Tenerife. L’equip
voldrà començar a construir una
nova ratxa positiva, després d’ha-

ver encadenat dues derrotes con-
secutives a l’ACB després d’haver
guanyat a Madrid a principis
del mes passat.

DESCONNEXIÓ I DERROTA
Per guanyar contra els andalu-
sos, però, caldrà que l’equip si-
gui més constant i que mantin-
gui un bon nivell durant 40 mi-
nuts. Precisament una descon-
nexió després d’un parcial de 0-
13 a la pista de l’Iberostar Tene-
rife va privar els de Duran de su-
mar la desena victòria del curs
(96-90). El veterà base brasiler
Marcelinho Huertas, exjugador
de la Penya, va liderar l’ofensiva
del conjunt insular.

» Els d’Óscar Calatayud segueixen invictes al Grup Nord de la lliga
» Un cap de setmana de descans per als dos sèniors de l’entitat

Partit trampa per a l’UBSA 
a la pista del CB Cornellà 

BÀSQUET4L’UBSA de Mario
Lousame afrontarà demà passat
un nou episodi en la seva pugna
per mantenir la segona posició en
el grup C-B de la lliga EBA i in-
tentar retallar la distància sobre
el líder. Els adrianencs visitaran
el Parc Esportiu Llobregat, la
pista d’un CB Cornellà en hores
baixes (encadenen tres derrotes)
però que segueix aspirant a la se-
gona i la tercera plaça.

Els Dimonis, per la seva ban-
da, rebran la visita d’un rival di-
recte, el CB Salou, també demà
passat. L’equip vermell voldrà

posar el punt final a la mala rat-
xa de cinc derrotes seguides que
arrossega, la segona pitjor del seu
grup després de les sis del JAC
Sants barceloní.

En el grup C-A, els Maristes
jugaran un dels partits més atrac-
tius de la 21a jornada a la pista
del CB Quart. L’equip de Lluís
García es plantarà en aquesta lo-
calitat del Gironès amb la inten-
ció de sumar la desena victòria de
la temporada, que també seria la
tercera consecutiva després de les
obtingudes contra l’Andorra B i
el CB Esparreguera.

La defensa badalonina frena una ofensiva madrilenya. Foto: J. Carreras / Osos
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al 

Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,

coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,

Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-
tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-
ce, Extras i After Life, de les quals també és el

protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-
pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va

mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A
Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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DIMARTS 10 DE MARÇ
17:30 La Xarxa Municipal de Biblioteques, en

col·laboració amb el Museu, engega el cicle
anual de tallers denominat Els romans a
Badalona. / Biblioteca Canyadó.

DISSABTE 7 DE MARÇ
10:00 El Sindicat CSIF i Karate Kyokushin Can Pei-

xauethan preparat una sessió de defensa per-
sonal dirigida a dones. Cal inscripció prèvia
enviant un email a nes i gais durant el fran-
quisme. / Biblioteca Can Peixauet.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia El Fons Documental de Solidaritat i

Cooperació acull la mostra Malalties minori-
tàries, realitzada pel fotògraf Xavi Josa i que
forma part del cicle Dret a l’accés a la Salut
i les Cures. / Biblioteca Central.

DEMÀ 6 DE MARÇ
18:00 La pel·lícula Figures ocultes narra la his-

tòria de la matemàtica afroamericana Ka-
therine Johnson i les seves dues col·legues,
Dorothy Vaughan i Mary Jackson. / Centre de
producció cultural i juvenil Polidor.

DIUMENGE 8 DE MARÇ
10:00 Aquest diumenge, en el marc de les acti-

vitats del 8M, hi ha prevista una sessió d’aiki-
do (un art marcial d’autodefensa personal) per
a dones. Activitat gratuïta, cal inscripció prè-
via. / Complex Esportiu Marina Besòs.

A PARTIR DEL 7 DE MARÇ
Matí-Tarda Demà passat es posaran en mar-

xa les Jornades de la Dona, que enguany se
celebren per 33a vegada. La programació de
les activitats s’allargarà fins al dia 25 d’aquest
mes. / Diferents espais de la vila.

DISSABTE 7 DE MARÇ
11:00 La singularitat geològica de Montgat

serà el nom de la classe de geologia a l’aire
lliure que se celebrarà demà passat. / Parc del
Tramvia.

DISSABTE 7 DE MARÇ
11:00 Frederic Corominas serà el responsable de

la visita comentada al tramvia que cobria el
recorregut entre el poble i Montgat. / Avin-
guda Isaac Albéniz. 

Partit de bàsquet de la 20a jornada del
grup 1 de Copa Catalunya masculina
entre la UE Montgat i el Sant Gerva-
si. / Poliesportiu Silvia Domínguez.

La UE Montgat rebrà la visita 
del Sant Gervasi de Mollet
Diumenge 8 de març a les 17:45

Aquest dissabte es farà una nova ses-
sió del Curs sobre programació d'or-
dinadors per a infants. Cal reservar pla-
ça trucant al 93 468 46 12. / Bibliote-
ca del Fondo.

Continua en marxa el taller
de programació per a infants

Dissabte 7 de març a les 10:30

Partit de bàsquet masculí correponent
a la vint-i-unena jornada del grup C-
B de la lliga EBA entre l’Associació Es-
portiva Badalonès i el CB Salou. / Pa-
velló de la Plana.

El Badalonès enceta el mes
a casa contra el CB Salou
Dissabte 7 de març a les 20:00

La pintora i escultora Mariona Milà serà
l’encarregada de la conferència de
l’Aula d’Extensió Universitària sobre Fri-
da Kahlo. / Sala Albéniz.

Una sessió monogràfica 
sobre la figura de Frida Kahlo

Avui 5 de març a les 18:30

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANAEL CONSELL DE LA SETMANA

TRIA LA TEVA DEPILACIÓ

Cal que trobis el centre professional 
que s’adapti a les teves necessitats

VIGILA AMB EL SOL

BUSCA EL MILLOR CENTRE

CUIDA’T LA PELL

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

i BELLESA

Depilar-se és una decisió que molta gent pren per sen-
tir-se millor amb el seu cos. Existeixen diverses mane-
res de fer-ho: amb cera, amb maquineta d’afaitar, amb

màquina elèctrica... però totes tenen algun inconvenient. Les
opcions que ofereixen els resultats més satisfactoris acostu-
men a ser també les més doloroses, i viceversa.

Però, en els darrers anys, els avenços tecnològics s’han
convertit en els millors aliats de totes aquelles persones que
volen deixar de tenir pèls al cos. Ja a finals del segle passat, la
tecnologia làser va irrompre en el món de l’estètica per can-
viar la forma d’entendre la depilació. De sobte, apareixia la
possibilitat d’eliminar els pèls per sempre.

Precisament amb aquest objectiu d’aconseguir una depi-
lació permanent, s’ha creat el mètode Triphase, una tècnica
que combina làser, fotodepilació i diodo (l’anomenada depi-
lació de ràfega) en la mateixa zona del cos i en la mateixa
sessió. Els centres professionals que practiquen aquest mèto-
de ofereixen tractaments personalitzats, que garanteixen els
resultats més eficaços possibles. 

La depilació del futur ja és aquí

Decideix si prefereixes els mètodes 
tradicionals o vols fer un pas cap al futur

Les claus

No deixis que la sobreexposició al sol acabi 
danyant la teva pell després de la depilació

Facis el que facis, no t’oblidis de mantenir 
una bona rutina d’hidratació i cura de la pell 
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