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En Portada

L’autopista C-31 ha deixat de ser
aquest mur d’asfalt inert i gris
que flanqueja Sant Adrià de Be-
sòs i secciona per la meitat Ba-
dalona. Sota la transitada ca-
rretera, les columnes que su-
porten la infraestructura s’han
convertit en una espècie de la-
berint d’art urbà de prop d’un
quilòmetre de llargària que ser-
penteja entre els dos municipis.

L’última fase de l’anomenat
Bosc Encantat va concloure la
setmana passada amb la inter-
venció de les últimes 36 pilones
del total de gairebé 250 que s’han
pintat des de l’inici del projecte
el 2016. En aquests quatre anys,
més d’una cinquantena d’artis-
tes locals i internacionals de di-
ferents estils i corrents artístics
han participat en la iniciativa,
que ha comptat amb la col·la-
boració dels ajuntaments de les
dues poblacions.

“És un projecte únic al món,
un vertader museu d’art urbà a
l’aire lliure”, assegura Juan Car-
los Regidor ‘Juanki’, un dels co-
missaris del projecte artístic que
ha desenvolupat l’Associació
Cultural El Generador. Regidor
es mostra satisfet per la gran aco-
llida que ha tingut la iniciativa
entre els veïns i confia que la in-
tervenció hagi servit per dina-
mitzar una zona “deprimida” i
profundament marcada per la
presència d’una “cicatriu” de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
com la C-31.

Els orígens del Bosc Encan-
tat es remunten al 2016, quan es
posa el projecte sobre la taula de
l’Ajuntament de Sant Adrià com
una activitat més de la Festa
Major del municipi. L’èxit de la
primera intervenció va portar

els organitzadors a plantejar-se
donar continuïtat a la iniciativa
amb la participació de més ar-
tistes, als quals se’ls donaven

quatre columnes per pintar sen-
se una temàtica estricta per po-
der donar ales a la seva creativi-
tat. El resultat és ben bé com una
galeria d’art urbà, que ha permès
donar vida a través de la tècnica
del grafiti a un espai fosc que s’u-
tilitza sobretot com una zona
d’aparcament per a vehicles. “So-
miàvem a convertir l’espai en una
zona per a vianants amb pistes de
bàsquet, però malgrat les defi-

ciències estem molt contents”, as-
senyala el comissari, que remar-
ca l’impacte visual i social que ha
tingut la intervenció en l’entorn
i en els seus veïns.

IMPAGAMENT
Del total de prop de 250 colum-
nes pintades, una cinquantena
pertanyen al terme municipal de
Badalona. La col·laboració amb el
consistori que ara encapçala Xa-
vier García Albiol va començar fa
un any i mig aproximadament,
quan encara estava als coman-
daments del govern local l’alcal-
de Alex Pastor. “Ens van dir que
estaven interessats en el projecte
i després de diversos intents ens
vam reunir. Ja ens van avisar a la
reunió que tardaríem sis mesos a
cobrar per la intervenció”, expli-
ca Regidor, que en aquell moment
va decidir acceptar les condicions
per seguir endavant amb la ini-

ciativa i convertir-la en un projecte
d’àmbit metropolità.

Un any i mig després, el co-
missari encara no ha cobrat els
prop de 13.500 euros que li deu
l’Ajuntament badaloní. “Ens han
posat en una situació complica-
da. Som una associació modesta

i hem hagut que posar diners de
la nostra butxaca”, lamenta Re-
gidor, que ja ha enviat un buro-
fax al responsable de finances del
govern local donant-li 15 dies
per pagar. En cas que el consis-
tori no saldi el deute, emprendran
accions legals per impagament.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Curant la cicatriud’asfalt
» Última fase del ‘Bosc Encantat’, la intervenció artística que ha donat vida a les columnes de la C-31
» La iniciativa d’art urbà ha posat color a gairebé 250 pilones al límit entre Sant Adrià i Badalona

L’Ajuntament de
Badalona no ha pagat
els 13.500 euros que 
va costar la intervenció

NOU PROJECTE4L’Associació Cultural El Generador ha impulsat
un nou projecte amb l’Ajuntament de Sant Adrià que consis-
teix en un mural de gran format en homenatge al Flamenc.
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Diverses imatges de les columnes pintades a sota de la C-31 al seu pas per Sant Adrià. Fotos: Twitter (@JCallauBartoli)
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NLes millors
perles

Adolf Hitler ha guanyat unes eleccions a la regió d’Oshana, a
Namíbia. “Que em digui així no vol dir que vulgui dominar el

món”, ha dit al diari alemany Bild. Aquest polític creu que els seus
pares no sabien què representava aquest nom quan li van posar.

“Dua Lupa” o “Cristian Tangana”. Aquests noms són els
que es va inventar el presentador badaloní Jorge

Javier Vázquez mentre anunciava la gala dels 40 Music
Awards, on van actuar, efectivament, Dua Lipa i C. Tangana.

Un noi explica a Twitter que consta com a mort al sistema de
salut. Se’n va adonar després de fer-se una PCR i, després

de dir-li que ho havien solucionat, s’ha assabentat que ara
apareix dos cops al sistema: una com a viu i l’altre com a mort.

Un àlbum de fotos de la visita de Donald Trump, medalles
i objectes de la botiga de Buckingham. Un majordom

de la reina d’Anglaterra ha robat això i alguna cosa més,
sobretot durant el confinament, segons el web Mail Online.

LA FOTOper Anna Utiel Miquel Codolar / ACN

Tribuna

Sé que el titular d’aquest article no genera opti-
misme, malgrat l’oportunitat que tenim al da-
vant, la qual té com a pilar la vacunació mas-
siva de ciutadans contra la Covid-19, i la dota-

ció milionària de fons europeus per a la recuperació eco-
nòmica que impulsa la Unió Europea, que preveu
transferències a l’Estat espanyol de 140.000 milions d’eu-
ros equivalents a l’11% del PIB espanyol del 2019. 

Aquestes dues palanques són clau per poder recupe-
rar l’economia al nostre país, però intueixo que sense una
tercera palanca seran insuficients. Abans d’entrar a ava-
luar-ne les raons, i de fixar quina és aquesta tercera pa-
lanca, parlem del dany causat per la Covid-19 i altres da-
des de context que no podem perdre de vista a l’hora de
veure per què no soc tan optimista respecte a la suficiència
de les palanques que ens han d’impulsar de nou endavant.

L’impacte de la Covid-19 en vides humanes és ex-
traordinari. Gairebé 45.000 morts. Tots en coneixem.
L’impacte de la Covid-19 en pèrdua de riquesa també ho
és. El Banc Mundial situa l’impacte global de pèrdua de
PIB mundial als nivells del que va passar al món amb
la gran crisi, la gran depressió, del 1929. A la zona euro,
Espanya gairebé dobla la pèrdua de riquesa mitjana a
la UE. Una pèrdua de 13 punts. L’equivalent, si fa no fa,
al pes que té el turisme al nostre país. 

Altres dades que potser no són tan conegudes em
porten a introduir la idea de la tercera palanca, sense
la qual les altres dues poden ser insuficients i abocar el

nostre pla de recuperació a la frustració. Tenen a veu-
re amb explicar que no podem obviar que tenim l’eco-
nomia dopada. Ho saben tots els sectors econòmics que
estan navegant en aquest temporal gràcies als crèdits
ICO, als ERTOs, al seu replegament estratègic... Cal pre-
guntar-se què passarà si aquest dopatge de l’economia
que han procurat els Estats i les diferents administra-
cions es deixa de donar. I com fem la transició entre
aquest “desdopatge” i la injecció de fons europeus que
formen part de la solució. Aquests fons han de servir per
reactivar l’economia, per recuperar les empreses i la ca-
pacitat fiscal que proveeix serveis públics. I aquí és on
vull introduir la tercera palanca.

Algú sensat i coneixedor de l’administració pública
pot afirmar que som capaços de “gastar” o “invertir”
aquestes quantitats de diners amb l’actual regulació de
la contractació pública? Amb les cotilles que la llei d’in-
dexació imposa a les grans concessions? Senzillament,
això és impossible. És impossible perquè la crisi del 2010
va dissenyar uns protocols, uns procediments, unes ru-
tes orientades a NO gastar. Per dir-ho ras i curt: la bu-
rocràcia creada, els controls, informes, fiscalitzacions,
anuncis i garanties que tenen els procediments de des-
pesa fan inviable invertir en el temps que se’ns dona el
que la UE preveu injectar perquè l’economia engegui.

Només una dada: Espanya va rebre fons europeus
per valor de 56.500 milions d’euros el període 2014-
2020... I només en va executar 19.000 milions, prop del

35%. Això en 7 anys! L’esborrany –que quan es publi-
qui aquest article podria ser definitiu– de Real Decre-
to Ley pel qual s’aproven mesures urgents per a la mo-
dernització de l’administració i l’execució del pla de re-
cuperació no convida a pensar que podrem millorar
aquest percentatge. I això, en una situació econòmica de-
licadíssima, no és una bona notícia. Per posar només un
exemple: la norma preveu agilitar els procediments de
contractació només per a les obres no harmonitzades,
les que no superen els 5,3 milions d’euros. Per a la res-
ta, és a dir per a la majoria de les que necessitem per ti-
rar endavant, els tràmits faran impossible l’èxit. 

I aquesta és la tercera palanca, imprescindible, per
aprofitar de veritat les dues primeres. Perquè si vacu-
nem la gent, rebem els fons però no som capaços d’in-
vertir-los amb celeritat, haurem perdut, no només l’a-
ny 2021, sinó també la possibilitat de reconstruir el que
la pandèmia s’ha endut. 

Per aquesta raó, en la tria de projectes i en la nor-
mativa per desplegar-los, cal un exercici de confiança i
no de desconfiança. I calen eines pensades per fer des-
pesa i no per no fer-la. Els projectes han d’estar madurs,
han d’incorporar les claus d’eficiència ambiental, social
i econòmica, han de poder multiplicar els euros que s’hi
posin en creació de valor (llocs de treball, impostos, lli-
cències, innovació) i han de tenir un consens territorial
que els faci indiscutibles. Si no passen aquestes barre-
res, seran diners llançats o no gastats.

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Un 2021 que podem perdre



5 | 

línianord.catEnvia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com 10 de desembre del 2020

A les xarxes

@marctoro4: Nazis reivindicant-se a Sant
Jaume, amb banderes amb el símbol de
les SS i braços drets ben alçats. Novament
sense ser detinguts, protegits pels Mossos.

@324cat: El conseller Sàmper, de cara a
Nadal: “No estem en condicions de dir que
res és fix o segur perquè estem  pendents
de les xifres”.

#NadalÉsUnaIncògnita

@pardodevera: Juan Carlos I presenta
ante Hacienda una declaración para regu-
larizar su situación fiscal por las tarjetas
opacas. Intentando librarse del banquillo.

#ElReiEmèrit #FeixistesASantJaume

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Junts per Tiana denuncia el veto 
del grup als canals oficials de l’Ajuntament1

2
Primer positiu confirmat 
a l’oficina de Correus de Montgat

Els murs invisibles de la Mina: analitzem 
el passat i el present amb Monferrer

ERC i JxCat tanquen files amb el regidor Sales 
i eviten la seva reprovació al Ple de Tiana

Badalona s’adhereix a dos programes 
per reduir la llista d’espera en habitatge

El + llegit línianord.cat

3

4

5

La lupa

Són moltes les veus que qües-
tionen el model de funcio-
nament de les residències

actuals, així com la seva gestió, ja
que no es pot negar ni ocultar les
múltiples i estremidores situa-
cions viscudes en moltes d’elles
durant aquests mesos que portem
de pandèmia.

És evident que, com a conse-
qüència dels canvis demogràfics i
socials, aquests equipaments so-
ciosanitaris han tingut durant els úl-
tims anys una major demanda de
persones amb distintes patologies
i que necessiten una atenció inte-
gral i serveis continuats de caràc-
ter personal en funció de la situa-
ció de dependència de cada una.

Davant d’aquesta situació, no és
d’estranyar l’aparició i el creixement
d’una oferta privada considerable
de residències de gent gran en
aquests últims temps, ja que la in-
suficiència de l’oferta pública a
causa de la manca de voluntat po-
lítica dels que tenen la responsa-
bilitat, les competències i els re-
cursos és més que manifesta.

Com tampoc podem ignorar
que l’actual model està esgotat i que
la seva mercantilització l’ha fet en-
cara més ineficaç per a les perso-
nes grans. Només ha servit perquè
les multinacionals i els fons d’in-
versió hagin aprofitat la situació per
fer grans negocis i incrementar els
seus escandalosos beneficis a cos-
ta de la salut de la gent gran. 

No s’entén com a Catalunya
només el 18% de les residències
són públiques, convertint la cura
i la salut de la gent gran en un ne-
goci en mans privades, tot el con-
trari que passa a molts països eu-
ropeus, com per exemple Suècia,

per Pedro Jesús Fernández

que amb una població una mica
superior a la de Catalunya té to-
tes les residències públiques.

Un dels pioners en les reta-
llades i privatitzacions dels ser-
veis públics va ser el govern
d’Artur Mas. Més de 4.500 mi-
lions d’euros que els posteriors
governs de la dreta catalana no
han revertit. Hem de reconèixer
que els pressuposts d’aquest
2020 van suposar un avanç per
revertir la situació, però són
encara clarament insuficients
per fer front a les necessitats ac-
tuals i recuperar tot el que s’ha
perdut. En el  cas de les resi-
dències, el 2016, de 57.000 pla-
ces existents només 5.000 (el
8,77%) eren gestionades direc-
tament per la Generalitat. A
Badalona només tres residències
són gestionades per la Genera-
litat, una xifra clarament insu-
ficient per a una potencial de-
manda de més de 40.000 per-
sones majors de 65 anys.   

No podem oblidar que les re-
sidències són llocs d’allotjament
que faciliten espais de convi-
vència i afavoreixen el desen-
volupament de les relacions so-
cials, garantint els drets i el res-
pecte als valors individuals.

Per això, els governs han
d’assumir la seva responsabilitat
i, amb independència de les ob-
ligacions familiars, “en promou-
ran el benestar mitjançant un sis-
tema de Serveis Socials que aten-

dran els problemes específics de
salut, habitatge, cultura i lleure
(article 50 de la Constitució es-
panyola)”, ja que “les persones
grans tenen dret a viure amb dig-
nitat (article 18 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya)”.

No entrarem a barallar-nos
amb el ball de xifres de conta-
giats i morts a les residències ca-
talanes –a Badalona l’alcalde ha
manifestat que és millor no fer
públic el que passa a les resi-
dències–, però és evident que, en
molts casos, la manca de recur-
sos humans i també materials
són la causa de moltes morts
possiblement evitables, com de-
nuncien molts dels familiars
dels avis morts.

Per això és urgent acordar
un Pacte Nacional per un nou
model de gestió i de serveis de les
residències i elaborar un pla de
construcció de noves residències
públiques per atendre la de-
manda i les necessitats de la gent
gran i de la societat en general.
Un model basat en l’atenció a les
persones grans, vetllant pel res-
pecte a la dignitat. 

S’han de construir més re-
sidències públiques i s’ha de
canviar el model. Com s’ha dit
aquests últims dies, l’esperan-
ça més gran de vida i la pèrdua
de les velles estructures de su-
port familiar requereixen re-
formular-ne el funcionament i
la seva gestió.

Les residències han de canviar

Els semàfors

L’inici dels talls de llum al barri
de Sant Roc per part d’Endesa
ha fet aflorar la por que es pugui
produir un altre incendi com el
que es va emportar la vida de
tres persones el gener del 2019.
Entitats i oposició demanen a
Albiol que prengui mesures.

pàgina 6Endesa

L’oficina de Correus de Montgat
ja té dos positius i mitja plantilla
confinada per un brot de
coronavirus. Els casos s’han
produït un mes després del

trasllat dels carters de Tiana a la
seu montgatina, que ha doblat

la seva plantilla.
pàgina 11Correus

Tot i portar gairebé un any
sense competir, la nedadora de
Badalona va aconseguir el cap
de setmana passat dues

marques mínimes per als Jocs
de Tòquio de l’estiu que ve.
Belmonte va dir que estava
sorpresa per aquests resultats.

pàgina 12Mireia Belmonte
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HABITATGE4El fantasma de l’in-
cendi del 5 de gener del 2019 en-
cara és molt present a Sant Roc.
L’inici dels talls de llum al barri
ha fet aflorar la por que es puguin
produir nous accidents com el
que va emportar-se la vida de tres
persones al bloc del número 244
de l'avinguda Marqués de Mont-
Roig. Des d’entitats com la pla-
taforma Sant Roc Som Badalona
veuen amb impotència com aviat
farà una setmana que Endesa va
començar amb les aturades de
subministrament sense que l’e-
xecutiu encapçalat per Xavier
García Albiol hagi pres cap me-
sura al respecte. 

“És intolerable que en plena
pandèmia i en ple hivern les
companyies subministradores
continuïn fent talls de llum a ba-
rris vulnerables com Sant Roc.
Alcalde, quina resposta els dona?
Pensa actuar?”, assenyalava la
presidenta del grup d’ERC, Anna
Maria Lara. En la mateixa línia es

pronunciava la líder de Guan-
yem, Dolors Sabater, que apun-
tava que l’accés a l’energia és un
dret i que impedir-ho pot supo-
sar un greu risc per a la segure-
tat dels veïns. 

Per evitar que moltes famílies
vulnerables es vegin forçades a
punxar la llum per poder accedir
al subministrament, les entitats
aposten per la instal·lació de
comptadors socials municipals
com ja han fet altres consistoris
com Manresa, que només aplica

aquesta mesura en casos de per-
sones vulnerables que ocupin
pisos de grans tenidors.

LLISTA D’ESPERA
També en matèria d’habitatge,
l’Ajuntament de Badalona ha
decidit adherir-se a dues inicia-
tives impulsades per la Genera-
litat: el projecte Reallotgem i el
Programa 60/40. Ambdues ini-
ciatives serviran per reduir la
llista d’espera de la Mesa d’E-
mergència municipal.

Protesta a les portes de l’edifici incendiat el 2019 a Sant Roc. Foto: ACN

Els talls de llum a Sant Roc fan
aflorar la por de nous incendis
» Entitats i oposició demanen a Albiol que pressioni Endesa perquè
garanteixi el subministrament i la instal·lació de comptadors socials

PP i PSC estudien un acord per
als pressupostos d’inversions

POLÍTICA4L’executiu encapçalat
per Xavier García Albiol i el grup
municipal del PSC han acostat
postures per arribar a un acord
que permeti aprovar els pressu-
postos d’inversions. Les dues for-
macions s’han mostrat obertes a
negociar un pacte que suposaria
donar llum verda al paquet de
partides “més important de la his-
tòria de Badalona” i que serviria
per garantir la inversió en man-
teniment de les instal·lacions mu-
nicipals i la via pública. 

“Valoro de forma positiva
l’oferiment del PSC per aprovar

el pressupost d’inversions que
garanteixi les actuacions pre-
sents i futures que necessita la
ciutat. En temps excepcionals,
els veïns esperen que el go-
vern i el principal partit de l’o-
posició arribin a grans acords”,
assenyalava Albiol al respecte
després que els socialistes ma-
nifestessin a través d’un co-
municat la voluntat d’arribar a
un “gran pacte de ciutat” a llarg
termini, que vagi més enllà
d’aquest mandat i que garan-
teixi uns equipaments públics
dignes i de qualitat.

Albiol reclama iniciar les obres
per construir l’institut La Riera
EDUCACIÓ4L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, ha re-
clamat al Departament d’Edu-
cació de la Generalitat l’inici “ur-
gent” de la construcció del nou
institut La Riera. En una carta
adreçada al conseller Josep Bar-
galló, el popular insta el Govern
català a accelerar el comença-
ment de les obres de rehabilita-
ció de l’escola Lola Anglada, que
han de culminar en el nou cen-
tre, i demana una reunió per des-
encallar els convenis pendents. 

Les obres de construcció de
l’equipament –que tenen un va-

lor de sis milions d’euros– ja
compten amb una partida as-
signada en els pressupostos de la
Generalitat d’aquest 2020 i les
actuacions per ampliar i refor-
mar l’escola només estan a l’es-
pera del vistiplau per iniciar-les.
Aquest projecte permetrà que el
nou centre compti amb tres no-
ves línies d’ESO i dues de Bat-
xillerat. 

A la carta, Albiol recorda
que el Govern català es va com-
prometre el 2017 a construir
l’edifici, que porta prop de tres
anys funcionant en barracons.

Un projecte “concret” per a la
pacificació de Francesc Layret
MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona va recuperar dissabte
els talls de circulació al carrer
Francesc Layret, que a partir
d’ara es repetiran cada cap de set-
mana o dia festiu. Aquesta re-
clamada iniciativa suposa un pas
endavant per a la pacificació d’a-
questa artèria badalonina i la
transformació urbanística del
barri del Centre. “Badalona fa un
gran salt qualitatiu amb aquesta
mesura perquè totes les grans ciu-

tats tenen un centre per a via-
nants que serveix de pol d’atrac-
ció comercial i veïnal”, apuntava
l’alcalde Xavier García Albiol. 

Des de l’Associació de Veïns
del Centre de Badalona cele-
bren la mesura, però apunten
que la pacificació total del carrer
és “necessària, urgent i comple-
xa” i reclamen consensuar un
projecte “concret” i establir un ca-
lendari d’actuacions per definir
aquesta zona de vianants.

Política | Albiol i Parlon acorden compartir taxes i ordenances 
Els alcaldes de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, Xavier García Albiol i Núria Par-
lon, van acordar ahir en una reunió la inclusió en els pressupostos de partides destina-

des a projectes compartits i l’establiment d’unes taxes i unes ordenances comunes.
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4L’habitatge és un dels grans
reptes que des de fa temps és al
damunt de la taula de tots els
municipis que formen part de
l’àrea metropolitana de Barce-
lona. En aquesta línia, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
té en marxa una estratègia molt
definida per encarar amb les
millors condicions possibles una
qüestió que és central per a la
ciutadania, especialment en el
context actual marcat per la
pandèmia del coronavirus.

Així doncs, l’AMB treballa per
construir habitatge públic que es
caracteritzi per ser assequible, in-
novador i de qualitat a la me-
tròpolis de Barcelona. Ho fa amb
l’objectiu de garantir el dret a
l’habitatge com a dret bàsic de
tota la ciutadania, potenciar la
cohesió social, disminuir els des-
equilibris territorials existents i
millorar la qualitat de vida de la
gent a partir del Pla d’habitatge
assequible que es va aprovar

l’abril del 2017. Un full de ruta
que permetrà posar en venda i
lloguer més de 1.300 habitat-
ges protegits a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. Per aconse-
guir aquest objectiu, l’AMB té
tres instruments principals a la
seva disposició: l’IMPSOL, Habi-
tatge Metròpolis Barcelona
(HMB) i el Consorci Metropolità
de l’Habitatge. 

HABITATGE FLEXIBLE
L’IMPSOL s’encarrega de la cons-
trucció de les promocions, que
es basen en tres eixos principals:
la sostenibilitat, la innovació en
els processos constructius i les
noves tipologies d’habitatge.
Això permet la creació d’espais
més amplis, eliminar barreres i
passadissos i incrementar la llu-
minositat, cosa que permet una
flexibilització dels usos i una
nova manera d’habitar. 

També cal destacar que són
habitatges inclusius i amb pers-
pectiva de gènere. Tot plegat és
especialment important en un

moment on la pandèmia ha fet
visible la importància de tenir
habitatges més amplis, amb més
llum i amb sortides a l’exterior.
Una sèrie de característiques
que tots aquests pisos tenen,
malgrat que la seva construcció
és anterior a la pandèmia.

Pel que fa a l’HMB, es tracta
d’un operador públic d’habitat-
ge de lloguer assequible que
es convertirà en una societat
mixta quan s’hi incorpori el soci
privat durant la primavera del
2021. Actualment l’empresa està
formada per l’AMB i per l’Ajun-
tament de Barcelona a parts
iguals. Aquesta nova empresa té
l’objectiu de construir 4.500 ha-
bitatges en 6 anys. 

Tot aquest nou parc d’habi-
tatge públic que l’AMB està cons-

Un gran pas en hab
» L’AMB treballa per fer pisos públics assequibles, innovadors i de qualit      
» Es vol garantir el dret a l’habitatge, potenciar la cohesió social i dismin     

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

Els habitatges 
es fan amb criteris 
de sostenibilitat
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4Entre els diferents municipis de l’àrea metropo-
litana de Barcelona que s’estan beneficiant de l’es-
tratègia sobre habitatge de l’AMB n’hi ha tres del Bar-
celonès Nord. Són Montgat, Santa Coloma de Gra-
menet i Sant Adrià de Besòs. Les quatre promo-
cions –a Montgat n’hi ha dues en marxa– inclouen
un nombre molt important d’habitatges. A Santa Co-
loma de Gramenet es faran 132 pisos (tots de lloguer),
a Sant Adrià de Besòs 58 (46 en venda i 12 de lloguer)
i a Montgat 62 (42 en venda i 20 de lloguer) i 39 (33
en venda i 6 de lloguer), respectivament.

En el cas de Montgat, els dos projectes estan
en fase d’execució. Pel que fa al que inclou 62 pi-
sos, s’està fent al  sector Les Bateries, al Turó del Sas-
tre. A banda dels habitatges, la promoció inclou  63
places d’aparcament, 31 trasters i un local co-
mercial. L’IMPSOL, que s’encarrega de la construcció
dels habitatges, aposta per una nova generació d’e-
dificis d’habitatge que té com un dels seus prin-
cipals objectius minimitzar la despesa energètica
dels futurs inquilins prioritzant els sistemes passius
per minimitzar els futurs manteniments i una de-
pendència mínima en la gestió energètica poste-
rior. Un altre dels eixos centrals de la tasca de l’IMP-
SOL és la recerca d’habitatges versàtils, inclusius
i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gè-
nere, on les cuines passen a ser un element cen-
tral dels habitatges, els espais intermedis prenen
importància i es posen en valor les tasques do-
mèstiques i de cures per tal que aquestes les pu-
guin fer dues persones alhora.

L’altra promoció, la de 39 habitatges, també es
fa al Turó del Sastre i inclou 33 places d’aparcament
i un traster. La promoció està situada en un solar
amb un terreny de pendent pronunciat i constarà
de dos edificis adaptats al terreny inclinat i orien-
tats cap a l’est, de tal manera que els veïns tindran
vistes al mar i l’eficiència energètica dels habitat-
ges serà molt alta gràcies a l’aprofitament de les ho-
res de sol. Precisament, entremig dels dos edificis
hi haurà una franja central no edificada que per-
metrà millorar la lluminositat natural i la ventilació.  

El primer edifici, que es construirà a la cota més
alta de la parcel·la i tindrà una alçada de dos pisos,
tindrà 17 habitatges i 17 places d’aparcament. El se-

gon edifici, dividit en dos blocs, estarà situat a la cota
més baixa de la parcel·la i tindrà una alçada de qua-
tre pisos, amb 22 habitatges i 16 places d’aparca-
ment. Els dos blocs estaran units per una passera
exterior comuna a cada planta i connectats entre
sí amb escales i ascensor.

ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Aquest darrer projecte destaca, sobretot, per la seva
sostenibilitat, ja que ha obtingut la Qualificació
Energètica A. Això ha estat possible per quatre ca-
racterístiques principals. En primer lloc, l’edifici tindrà
unes galeries bioclimàtiques –galeries tancades
amb doble vidre– orientades al sud que tenen una
funció diferenciada en funció de l’estació de l’any: a
l’hivern, actuen com a sistema de captació d’energia
solar per reduir la demanda energètica dels habitatges,
mentre que a l’estiu permeten la ventilació creuada

i així es redueix la demanda d’aire condicionat de
l’habitatge a l’interior. En segon lloc, la reducció de la
demanda energètica als habitatges mitjançant aï-
llaments i afavorint la ventilació creuada i, en tercer
lloc, l’ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica grà-
cies a l’aerotèrmia per a la calefacció i producció d’ai-
gua calenta. Per últim, la incorporació de materials sans
i saludables, com són les balconeres de fusta i els tau-
lells de marbre de les cuines i de materials reciclats i
reciclables, com ara els paviments exteriors de formigó
reciclable o les graves generades a l’obra, durant el
desmunt de terres, per fer-les servir com a graves or-
namentals als parterres decoratius.

Per acabar, cal destacar que aquests habitatges se-
ran diàfans, amb tots els compartiments amb mides
similars, i estan dissenyats des d’un punt de vista in-
clusiu i tenint en compte la perspectiva de gènere.<

Montgat, Santa Coloma i Sant
Adrià tindran més pisos públics

Pàgines especials

bitatge
          tat a la metròpolis de Barcelona

            nuir els desequilibris territorials 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

truint actualment també té com
un dels seus principals objectius
frenar la tendència a l’alça dels
preus que s’ha produït en els da-
rrers anys per tal de fer front a l’e-
mergència habitacional que pa-

teixen algunes famílies i que els
dificulta el seu dia a dia. 

A banda d’aquest augment
de l’oferta per tal d’aconseguir
que els preus baixin, el nou parc
d’habitatge públic de lloguer

social té més característiques
que el defineixen. La gestió del
parc d’habitatge es farà amb ac-
tuacions de responsabilitat social
corporativa, es potenciarà la vida
comunitària dels veïns fomen-
tant la millora dels espais co-
muns (sempre dins del mateix
edifici) i hi haurà l’opció de tenir
a disposició serveis addicionals
a preus moderats (serveis ener-
gètics, de mobilitat elèctrica, bu-
gaderia, restauració, salut, cura...),
l’estalvi energètic, l’accessibili-
tat universal, millorar l’espai pú-
blic més proper i la seva relació
amb el seu entorn i, per últim, la
incorporació de criteris de resi-
liència per reduir la vulnerabili-
tat en cas que es produeixin si-
tuacions d’emergència, catàs-
trofes o pandèmies.<

Ampliar el parc
d’habitatge ajudarà
a abaixar els lloguers

Els dos blocs d’habitatges 
de Montgat ja estan
en la fase d’execució
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SALUT4El Cap de Medicina i de
Recerca de l’Hospital de l’Espe-
rit Sant de Santa Coloma de Gra-
menet, el doctor Javier Sobrino,
ha estat escollit nou president de
la Societat Catalana d’Hiperten-
sió Arterial i Risc Vascular. 

Sobrino va ser triat a l’últim
congrés que va celebrar la insti-
tució, on també va ser designada
com a part de la nova junta di-
rectiva la Cap d’Urgències i mem-
bre de la unitat d’Hipertensió

Arterial de l’hospital colomenc, la
doctora Maria Jesús Adrián. 

La Societat Catalana d’Hi-
pertensió Arterial (SCHTA)  és
una organització de professio-
nals que es dedica principal-
ment a promoure l’estudi de la
hipertensió a les artèries per
millorar la detecció i la preven-
ció de la malaltia i avançar en les
tècniques d’assistència i tracta-
ment, actuant en àmbits com la
docència, per exemple.

HABITATGE4Una veïna de San-
ta Coloma de Gramenet ha im-
pulsat una campanya de recolli-
da de firmes per aconseguir un
lloguer social i evitar que desno-
nin la seva família el pròxim 14 de
gener. “Sempre hem pagat el que
corresponia fins que va arribar la
Covid. Al meu marit li van reduir
la jornada i s’ha quedat amb un
sou de 600 euros al mes. Amb
això no podem pagar els 650 del
pis”, explica Lourdes Gimenez.
Aquesta mare de tres nens me-
nors -4, 5 i 16 anys- ha decidit uti-
litzar la plataforma change.org
per donar a conèixer el seu cas i
provar a la desesperada d’acon-
seguir un lloguer social abans
de la data del llançament.

“Entenem perfectament que
la propietària del pis també ne-
cessita els diners per viure i no-
saltres no podem pagar-li. No-
més demanem que ens conce-
deixin un habitatge de lloguer so-
cial on poder anar a viure quan

ens desnonin”, assegura Gime-
nez, que apunta que la seva fa-
mília perdrà els més de 46.000
euros que ha invertit entre l’en-
trada i les mensualitats del pis on
actualment resideix. 

L’objectiu de la campan-
ya –que ja supera les 4.300 fir-
mes– és sol·licitar ajuda al de-
partament d’Afers Social i Fa-
mílies de la Generalitat de Cata-
lunya i a l’Ajuntament de Santa

Coloma per tal de trobar una al-
ternativa d’habitatge per a la fa-
mília abans que hagi d’abando-
nar l’immoble.

Gimenez assenyala en la cam-
panya a la plataforma que estan
a l’espera que arribi la resolució
de la sol·licitud per accedir a un
lloguer social. La situació de la fa-
mília és d’especial vulnerabilitat
perquè els dos pares tenen reco-
negut un 33% de discapacitat.

La família de Lourdes Gimenez. Foto: Change.org

Recollida de firmes per evitar 
el desnonament d’una família

Javier Sobrino, al capdavant 
de la Hipertensió Arterial

Cultura | Ajornat l’acte pels 60 anys dels gegants vells
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha decidit, conjuntament 

amb la Colla de Gegants i Capgrossos, ajornar fins al 2021 l’acte de celebració 
del 60è aniversari d’en Silvestre i la Coloma, els gegants vells del municipi.

SALUT4El Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya
ha impulsat dos nous cribratges
intensius, aquest cop a Sant
Adrià de Besòs i Badalona. Les
proves van començar aquest di-
mecres al Centre de Producció
Cultural i Juvenil Polidor i al Pa-
lau Municipal d’Esports de Ba-
dalona i la previsió és que la
campanya s’allargui fins dis-
sabte 12 de desembre.

En el cas de Sant Adrià,
aquests cribratges estan adreçats
a usuaris del Centre d’Atenció
Primària (CAP) Doctor Barra-
quer que tinguin més de 16 anys
amb l’objectiu de detectar pos-
sibles asimptomàtics i frenar
l’expansió del virus trencant les
cadenes de transmissió de la
malaltia. La realització dels tes-
tos antigènics ràpids (TAR) es fa
en horari de tarda –de les 14h a
les 21h– i els participants reben
el resultat de la prova de mane-
ra ràpida en cas de ser positiva.
Si és negativa, s’enviarà un SMS
als usuaris unes hores després.

Pel que fa a Badalona, el cri-
bratge es focalitza en el mateix
segment de població per edat,
però de les zones d’influència del
CAP Llefià i del CAP de La Salut.
L’horari de les proves serà de tar-
da a excepció del dissabte, on
també es podrà acudir a l’Olím-
pic al matí des de les 9h. Des de
Salut recorden als participants la
importància de portar la targe-
ta sanitària, que permet facilitar
el tràmit de la realització dels
tests, i de fer l’aïllament que
determinin els professionals.

S’ESTABILITZA EL RISC DE BROT
L’índex de risc de brot al Barce-
lonès Nord s’està estabilitzant
aquesta setmana després de la
gran davallada que va protago-
nitzar a mitjans de novembre.
Santa Coloma i Tiana són els
municipis que registren pitjors xi-
fres, amb 352 i 307 punts res-
pectivament. Els segueixen Sant
Adrià (218), Badalona (189) i per
últim Montgat (55). Quant a la
taxa de reproducció de l’epidèmia,
aquesta només supera l’1 a Tiana
(2,26)  i Santa Coloma (1,7). 

Un sanitari fa una prova PCR a una dona en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Salut impulsa nous cribratges
massius a Sant Adrià i Badalona

Sant AdriàReciclatge | Campanya solidària per aconseguir aliments reciclant vidre
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l’entitat Ecovidrio han impulsat una campanya solidària per 
aconseguir productes per als Bancs d’Aliments a través del reciclatge de vidre. Cada quilogram d’envasos
de vidre dipositat en els dos contenidors habilitats a la ciutat es convertirà en un quilogram d’aliments.

MEDI AMBIENT4Entitats veï-
nals i diversos grups de l’oposi-
ció han reclamat a l’executiu en-
capçalat per Joan Callau més in-
formació sobre la situació dels
sòls contaminats a Sant Adrià. 

En el ple del passat 30 de no-
vembre, el portaveu d’ERC, Ru-
bèn Arenas, va preguntar al con-
sistori per la instància sobre l’es-
tat de les dioxines trobades a les
proximitats de l’escola Catalun-
ya que els republicans van pre-
sentar amb  les formacions de
Sant Adrià En Comú i MES i

agrupacions com AireNet, Marea
Verde o Stop Crematori. 

A l’espera de conèixer els re-
sultats del nou estudi promès
per l’Ajuntament, les coordenades
de les anàlisis que va dur a terme
el Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques (CSIC) de-
mostren que les proves del sòl es
van fer dins del terreny del col·legi
i no a l’aparcament del davant, tal
com defensa el govern municipal. 

La presència de sòls contami-
nats a la ciutat ja ha quedat corro-
borada amb el cas de la Rambleta.

Pressió per la contaminació
del sòl de l’escola Catalunya
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Junts portarà al Síndic la deriva
“propagandística” de La Local
POLÈMICA4El grup de Junts
per Tiana estudia portar al Sín-
dic de Greuges i al Consell Au-
diovisual de Catalunya (CAC) la
deriva "propagandística" de la rà-
dio i la revista municipals. Segons
denuncia el portaveu de la for-
mació, Isaac Salvatierra, l'última
edició de la publicació Tiana't
conté pràcticament en exclusiva
temes gestionats des de l'alcaldia
i relega el periodisme a "gairebé
zero", convertint el mitjà en un
butlletí dels "ajuntaments dels
anys vuitanta". En la mateixa si-
tuació es troba, a parer seu, La
Local, la ràdio municipal, on
Salvatierra apunta que no exis-
teix cap mena de "control”. 

Aquest “canvi en les polítiques
comunicatives” també és patent
en els canals oficials de l’Ajunta-
ment, d’on Salvatierra assegura
que el seu grup ha estat vetat. Un
exemple el trobem en la retrans-
missió del Ple de la setmana pas-
sada. El perfil institucional del
consistori a Twitter va recollir to-
tes les propostes presentades per
l’executiu. Tanmateix, aquesta
retransmissió va aturar-se amb la
presentació per part de Junts

d’una proposta per reprovar el
portaveu del PSC, Albert Sales,
per les polèmiques declaracions
sobre l’accessibilitat que va fer el
novembre.

Salvatierra apunta que això
no és un fet aïllat i que des de fa
mesos el perfil “amaga” les pro-
postes i mocions de l’oposició,
només fent-se ressò de l’activitat
del govern local. “Aquest canvi en
les polítiques comunicatives tren-
ca amb la tradició municipal de
fer servir les xarxes de manera
neutra. El Ple no és de ningú, ni
tampoc el perfil de Twitter de l’A-
juntament”, assenyala el porta-
veu, que afegeix que aquest man-
dat s’ha disparat el pressupost en
comunicació institucional.

UNA CAVALCADA INCERTA
Per altra banda, des de Junts re-
clamen també al consistori que
respongui a les preguntes for-
mulades al Ple i doni més detalls
sobre com serà la cavalcada
d’enguany. Fins ara, el govern
local no ha aclarit quin tipus
d’acte tindrà lloc ni com es ga-
rantirà el compliment de les
mesures de seguretat.

MONTGAT4L'oficina de Co-
rreus de Montgat ja compta
amb dos casos positius i mitja
plantilla confinada després que
es detectés un brot de coronavi-
rus el dijous de la setmana pas-
sada. Aquests primers contagis
s'han produït just quan es com-
pleix un mes del polèmic trasllat
dels carters de Tiana a les ins-
tal·lacions montgatines, que es
va materialitzar el passat 2 de
novembre.

Fonts de la seu postal apun-
ten que després de la detecció del
primer cas es va realitzar una
desinfecció exprés de les ins-
tal·lacions i que els catorze tre-
balladors afectats van tornar al
seu lloc de feina divendres pas-
sat sense fer l'aïllament preven-
tiu corresponent i a l'espera dels
resultats de les proves PCR, que
van revelar un altre positiu. Les
mateixes veus assenyalen que les
vuit persones de baixa –entre in-
fectats i contactes– obligaran
la companyia a fer noves con-
tractacions, fet que afectarà l’ac-
tivitat normal del servei  postal

en una època “forta” de treball
per l’imminent inici de la cam-
panya de Nadal.

Cal recordar que aquesta
centralització dels carters de
Tiana a Montgat ha suposat
multiplicar per dos la plantilla
de distribució de l'oficina mont-
gatina en plena situació de pan-
dèmia, passant de sis a onze

treballadors. Precisament, els
sindicats CCOO i UGT van de-
nunciar la setmana passada
que Correus no pren les mesu-
res preventives necessàries per
evitar contagis entre els seus
empleats i alertaven que ja
s’havien detectat una vuitante-
na de casos positius només a la
demarcació de Barcelona.

Un repartidor de Correus en una imatge d’arxiu. Foto: Correus (Facebook)

Dos positius i mitja plantilla
aïllada per un brot a Correus

Obres | Renovació de l’asfalt de nou carrers de Montgat
L’Ajuntament de Montgat ha iniciat els tràmits per poder renovar l’asfalt de fins
a nou carrers del municipi abans del 2021. Les obres de millora de les diferents
vies ja estan programades i es finançaran a través del romanent de tresoreria.



A mitjans de la setmana passada
es coneixia la notícia que tothom
a l’Industrias Santa Coloma vo-
lia sentir: les obres del Pavelló
Nou estan ja en la seva fase final,
de manera que des del club con-
fien que serà possible tornar a
casa a principis del 2021.

Aquesta remodelació va po-
sar-se en marxa el maig de l’any
passat, data en la qual va co-
mençar l’èxode dels colomencs,
que els ha portat a jugar a l’O-
límpic de Badalona, al també
flamant Pavelló del Camp del
Ferro de Barcelona i, com passarà
demà passat a les set de la tarda,
al Pavelló de la Colina (escenari
habitual dels entrenaments) con-
tra el Movistar Inter.

Un dels més satisfets per la re-
cuperació del Pavelló Nou és
Javi Rodríguez, que sovint ha
lamentat el fet de no estar com-
petint “a casa”. Falta saber, doncs,

en quin moment hi ha llum ver-
da perquè l’equip torni a jugar al
carrer de Jacint Verdaguer.

LES COPES DEMANEN PAS
Esportivament, al marge d’a-
quest partit contra els madrilenys,
els homes de Rodríguez afronta-
ran força cites coperes.

Dimarts que ve serà el torn del
partit de vuitens de final de la
Copa del Rei 2020-21. L’Indus-
trias haurà d’agafar l’autobús per
viatjar al Montserratí i jugar, a
tres quarts de set de la tarda, con-
tra el Sala 5 Martorell, l’únic

equip de Segona Divisió B que
continua viu. Els martorellencs
han superat quatre eliminatò-
ries, inclosa una contra el Peñís-
cola, de Primera.

L’últim gran repte de l’any,
però, serà la Final a Quatre de la
Copa del Rei 2019-20, ajornada
mesos enrere per culpa del coro-
navirus. Els colomencs jugaran la
semifinal contra Jaén Paraíso
Interior el dissabte de la setma-
na que ve, mentre que l’altre bit-
llet per a la final (l’endemà) se’l ju-
garan el Barça i el Betis. Els par-
tits es disputaran a Màlaga.

Una imatge recent de l’equipament reformat. Foto: Aj. de Santa Coloma

L’Industrias confia tornar al
Pavelló Nou a principis de 2021
Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Bàsquet | La Penya ja és al Top 16 de l’EuroCup
La Penya es va classificar, abans-d’ahir, per al Top 16 de l’EuroCup després de la

victòria a Venècia (75-89). Els de Carles Duran encara han de jugar dues jornades
més de la fase de grups (Kazan i Bourg) per decidir la seva posició final.

NATACIÓ4Mireia Belmonte va
tornar a competir el passat cap de
setmana a Castelló de la Plana
(després de gairebé un any sen-
se cap cita oficial per culpa de la
pandèmia, ja que no competia
des del gener d’enguany) i va
aconseguir les primeres dues
marques mínimes per als Jocs
Olímpics que es disputaran a
Tòquio l’estiu que ve.

La nedadora de l’UCAM va
aconseguir el passaport per a la
cita de la capital nipona en les
proves dels 400 i els 800 metres
lliures al Trofeo Internacional
Castalia Castellón, la darrera
gran cita en piscina de 50 metres
d’aquest accidentat any 2020.

Després d’haver-se assegurat
la presència als Jocs per partida
doble (serà la seva quarta pre-
sència en una cita olímpica), la de
Badalona va assegurar estar “sor-
presa” perquè encara li falten
molts entrenaments, però va ad-
metres que l’stagede Sierra Ne-
vada, en el qual ha participat re-
centment, ha estat clau per ob-
tenir aquests resultats.

Belmonte obté
dues mínimes
per als Jocs

Els Dracs debuten
a la Serie A
visitant Saragossa

L’espera per fi s’ha
acabat. Diumen-
ge a dos quarts

d’una del migdia els Dracs viuran
el seu particular kick-off de la
temporada amb el primer partit
de la Serie A 2020-21 a Saragos-
sa, al camp dels Hurricanes.

SOLER VOL PRESIDIR LA FEFA
L’actualitat del club, per altra
banda, també passa per les elec-
cions a la presidència de la Fe-
deració Espanyola (FEFA)... a la
qual opta el president dels Dracs,
José Luis Soler. Els comicis se ce-
lebraran dissabte de la setmana
que ve i a banda de la de Soler, la
candidatura de Francisco Marcos
aspira a rellevar la junta d’Enri-
que García de Castro.
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Viu en línia

Tres germans queden per sopar i parlar
del seu pare. L’home ja és gran i hi ha qui
creu que no pot viure sol: es perd, s’oblida
de les coses i ha agafat el mal costum
d’ensenyar el penis a la veïna. Cesc Gay
és l’autor i el director d’aquesta comèdia,
protagonitzada per Pere Arquillué, Mar-
ta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

53 diumenges
Cesc Gay

Els seus vídeos cantant durant el confi-
nament van fer la volta al món i ara són
un dels grups catalans que més sonen.
Després de publicar la mixtape Descon-
fination el juliol passat, Stay Homas es-
trena aquest mes el seu primer àlbum,
Agua. El disc inclou una dotzena de can-
çons on el català i el castellà conviuen
amb l’anglès i, fins i tot, amb el portuguès.

Música

El 1998, la Isabel (Guiomar Puerta), estu-
diant de Periodisme, ha de fer les pràcti-
ques al diari d’un petit poble gallec. En
contra del que esperava, li toca fer les es-
queles, una feina a priori avorrida que la
portarà a recórrer Espanya a la recerca d’u-
na història d’amor impossible que va pas-
sar l’estiu de 1958. És la història de Lucía
(Blanca Suárez) i Gonzalo (Javier Rey).

Pelis i sèries

El verano que vivimos
Carlos Sedes

Agua
Stay Homas

Festival XRdocs
XRdocs és el primer festival internacional de documental
immersiu i és una aposta del centre d’arts digitals Ideal
de Barcelona. L’edició zero (així l’han batejada) se cele-

brarà en aquest espai el dia 15. L’entrada és gratuïta però
l’aforament de les sessions, molt limitat: 30 persones. S’hi
projectaran cinc documentals: Battleground PolyU, sobre
les protestes de Hong Kong, VR Free, sobre la vida a dues
presons de Torí, The Waiting Room, sobre la recuperació
d’un càncer de pit, Everest, sobre les dificultats de pujar-

hi sense oxigen, i 1st step, sobre l’arribada a la lluna.

R O S A L Í A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant d’èxit internacional
Es va convertir en tota una estrella fa dos anys

Famosos

Fer el remix de la cançó més escoltada de l’any
I presentar un dels premis dels Fashion Awards 2020

Opinions dividides
El remix ha rebut moltes crítiques, però també força elogis

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Barcelona no te l’acabes i Xavi Casinos ho
ha tornat a demostrar. Després dels èxits
de Barcelona. Històries, curiositats i misteris
i Barcelona secreta, l’autor ens regala en
aquest llibre més detalls íntims de la ciu-
tat, aquells que no surten a les guies. Es
tracta d’una selecció dels articles que ha
publicat al llarg dels darrers anys a la sec-
ció Barcelona secreta de La Vanguardia.

Llibres

Barcelona secreta, Volum II
Xavi Casinos

Hi ha gent coneguda, hi ha celebrities i hi ha fe-
nòmens, i podem dir sense exagerar que Rosalía
(Sant Esteve Sesrovires, 1993) ja s’ha convertit en
això últim. Amb un estil molt personal que barre-
ja el flamenc i la música urbana, ha aconseguit
milions de fans arreu del món i ha guanyat un

premi Grammy i deu Grammy Llatins. La fama i la
majoria de guardons els deu al seu segon àlbum,

El mal querer (2018), però tot el que ha fet des
d’aleshores ha estat en boca de tothom. N’és un

bon exemple el remix de Blinding Lights de 
The Weeknd que s’ha publicat aquest mes. 
El més rellevant és que el cantant canadenc 
hagi escollit la sesrovirenca per fer una nova 

versió d’aquesta cançó, la més escoltada de l’any
a tot el món segons Spotify. A més, el tema 

es va publicar hores després d’un altre 
gran moment de Rosalía: va ser una de 
les presentadores dels Fashion Awards.

QUI ÉS?
La fitxa

| Cyberpunk 2077
Un joc en primera persona, on el protagonista (creat pel jugador) 

haurà de sobreviure en una perillosa ciutat. Per a Xbox One, PC i PS4.
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