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El 23 de novembre del 2020.
Aquesta data està marcada a foc
en la memòria de la Lourdes i en
Raul. Feia setmanes que aques-
ta parella de Santa Coloma de
Gramenet esperava aquest des-
enllaç, però l’arribada de la no-
tificació de desnonament va ser
un xoc de realitat. 

“Mai t’imaginaries que et pots
trobar en una situació així. Nos-
altres som una família normal,
treballadora. Fins ara sempre
havíem pagat el que tocava”, as-
segura la Lourdes, que no pot evi-
tar emocionar-se recordant el
moment. Si la mediació no ho
aconsegueix evitar, aquesta fa-
mília colomenca amb tres fills
menors –de 5, 6 i 16 anys– serà
desnonada el pròxim 25 de febrer
i acabarà al carrer sense una al-
ternativa d’habitatge.

El seu cas es remunta fins al
gener del 2018, quan la parella
va entrar a viure al pis del car-
rer Perú on actualment resi-
deix amb un contracte de llogu-
er amb opció de compra. Entre
l’entrada i les mensualitats acu-
mulades, la Lourdes i en Raul
han invertit prop de 50.000 eu-
ros en la que havia de ser la seva
nova llar. 

L’aparent estabilitat es va
començar a tòrcer el passat
mes de març. La Lourdes va
agafar la baixa després de patir
diverses crisis d’ansietat i va
acabar perdent la seva feina en
el sector de la neteja. Poc des-
prés, en Raul veia com l’esclat
de la pandèmia del coronavirus
es traduïa en una reducció de la
seva jornada laboral amb la
corresponent rebaixa salarial.
Els ingressos familiars passaven
a ser de 600 euros mensuals

mentre que el lloguer conti-
nuava fix en 650. 

CAMPANYA DE FIRMES
“Entenem perfectament que la
propietària del pis també neces-
sita els diners per viure. Nosaltres
no ens neguem a pagar, només
demanem ajuda per trobar un ha-
bitatge social. Només volem un
sostre per als nens”, explica la
dona, que des d’aleshores ha tru-
cat a totes les portes possibles a
la recerca d’una alternativa. 

A la desesperada, la Lourdes
va decidir impulsar una campa-
nya de recollida de firmes a Chan-
ge.org, on explicava el cas i sol·li-
citava suport ciutadà per poder
aconseguir accedir a un lloguer
social. “Ho vaig fer després de re-
bre la sentència i vaig posar allò
que em deia el cor”, assegura la
Lourdes. La iniciativa va ser tot
un èxit i la petició va aconseguir
prop de 130.000 firmes virtuals
en només dos mesos.

Finalment, però, va ser l’a-
juda dels voluntaris de la PAH de
Santa Coloma la que va perme-
tre ajornar la primera data de
llançament, que havia de ser el
passat 14 de gener. “Tant la PAH
com la Defensora de la Ciutada-
nia ens han ajudat molt. On sí
que hem trobat més falta d’em-
patia ha estat en els Serveis So-
cials. A vegades una paraula de
suport en moments així pot fer
molt encara que sigui menti-
da”, lamenta la dona, que mal-
grat tot no perd l’esperança i con-
fia a poder trobar una solució
abans que es materialitzi el des-
nonament.

ÚLTIM RECURS
Mentre avança el compte enre-
re, la Lourdes intenta trobar
una feina i va esgotant els últims
cartutxos: “Que em sortís feina
seria com un regal del cel, però
ara amb la pandèmia la situació
està complicada. L’última porta

que em queda per obrir és poder
parlar en persona amb l’alcal-
dessa Núria Parlon. Necessi-
tem que ens ajudin des de Ser-
veis Socials. No podem fer més,
només esperem que algú s’a-
piadi de nosaltres”.

Des de la PAH de Santa Co-

loma asseguren que el cas d’a-
questa família és especialment
“complicat” perquè el propieta-
ri del pis on resideixen no és un
gran tenidor i emplacen el con-
sistori a implicar-s’hi i a posar so-
bre la taula una alternativa social
per als veïns afectats.

Anton Rosa
SANTA COLOMA

“Només volemun sostre”
» La família colomenca que va recollir 130.000 firmes de suport serà desnonada el 25 de febrer
» La parella busca una solució a la desesperada per no acabar al carrer amb tres nens menors

En Raul i la Lourdes fotografiats al menjador del pis que hauran d’abandonar el pròxim 25 de febrer. Foto: A.R.

En Portada

CHANGE.ORG4Aquesta és la imatge amb la qual la Lourdes va
il·lustrar l'exitosa campanya de firmes que va iniciar a la pla-
taforma fa prop de dos mesos i que ja acumula 130.000 signants.
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Aire fresc

Diuen els papers que PP i PSC avancen en un
pacte per als pressupostos d’inversions de Ba-
dalona. Aquest anunci és una conseqüència
de l’acceptació, el desembre passat, per

part dels populars, d’una oferta dels socialistes per for-
jar “un gran pacte de ciutat”. Per entendre’ns, es trac-
taria de consensuar el nou pressupost d’inversions, que
podria convertir-se en la dotació econòmica més im-
portant de la història del municipi, segons manifesten
els interessats als mitjans.

Preguntats per l’abast d’aquest hipotètic pacte, po-
pulars i socialistes estan d’acord en prioritzar el man-
teniment de carrers, instal·lacions esportives, equipa-
ments culturals, centres educatius i la comissaria de la
Guàrdia Urbana de Badalona. Entenc que les esglésies
no van fer repicar les campanes per culpa de la pan-
dèmia. Al carrer, molts veïns es pregunten si per fer el
que s’ha de fer és necessari un concordat. 

A la reunió de veïns de l’escala va haver-hi un “re-
noi!” quan el veí de l’àtic sisena va anunciar que potser
s’arranjarien les voreres. Les cares, en general, foren d’un
escepticisme total. És una vergonya com estan les cal-
çades, les voreres i els guals, és una negligència que des
de la Casa de la Vila deuen entendre com a natural. És
així. Carrers de primer ordre, apedaçats de tant en tant
i les voreres, sempre intransitables. Es comenta a l’es-
cala que són dotzenes les persones que han d’anar als
centres d’atenció primària any rere any. Ho confirma
una veïna auxiliar en un CAP cèntric.

Cau la pregunta més senzilla: l’Ajuntament ens fa
un favor si fa el manteniment dels carrers?

Tothom està d’acord que l’estat de conservació i man-
teniment d’una gran majoria de les vies públiques ba-
dalonines no és l’òptim ni el desitjable. Els mateixos ve-
ïns denuncien a la policia municipal (quan en veuen al-
gun a peu) que han detectat desperfectes mereixedors
d’una actuació especial –i urgent– per part dels serveis
municipals. Ningú ha vist mai un guàrdia apuntant-ho
en un bloc, com ho fan si tens el cotxe envaint deu cen-
tímetres un gual, posem per cas.

Si hom té la “sort” de conèixer algun càrrec munici-
pal o un regidor, rep una resposta netament administrativa:
“Demanarem un informe tècnic al departament d’urba-
nisme, signat per l’arquitecte tècnic d’inspecció i pel tèc-
nic de projectes, i aquest en farà trasllat al departament
de vies públiques per al seu estudi i valoració”. Respos-
ta que evita dir si es procedirà o no a la seva reparació i,
si escau, quan tindrà lloc aquesta mesura. “Escolti, senyor
de l’Ajuntament, no cal cap informe, li estic ensenyant, és
aquí davant seu el sot on es matarà un motorista!” Res...

Diguem-ho clar als badalonins. El pacte aquest que
es treballa no és res més que acatar el que toca. Les Ba-
ses de Règim Local preceptuen que entre els drets dels
veïns hi ha “exigir la prestació i, si convé, l’establiment
del corresponent servei públic, en el supòsit de consti-
tuir una competència municipal pròpia de caràcter ob-
ligatori. I entre els deures hi ha el de “contribuir, mit-
jançant les prestacions econòmiques i personals legal-
ment previstes, a la realització de les competències mu-
nicipals”. Senzill, no? Que no ens faran cap favor!

L’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985 dispo-
sa que qualsevol municipi exercirà en tot cas compe-
tències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les
comunitats autònomes, en matèria de pavimentació de
vies públiques. L’article 26, del dit cos legal, estableix
que tots els municipis, per si o associats i amb inde-
pendència de la població que tinguin, han de prestar,
entre d’altres, el servei d’accés als nuclis de població i
pavimentació de les vies públiques. I, òbviament,
mantenir-les en condicions. Tenim tanta confiança en
els polítics que es va necessitar una llei per apuntar el
que és de sentit comú. El dret dels veïns de Badalona
a obtenir una adequada pavimentació i manteniment
dels seus carrers és correlatiu a l’obligació de l’Ajun-
tament de prestar aquest servei mínim i necessari. Se-
nyors i senyores negociants del “gran pacte de ciutat”,
ens trobem davant d’una obligació legal directament
exigible pels badalonins. Com també els veïns tenim
dret a demandar responsabilitats, encara que no ho fem.

El “gran pacte de ciutat” és una
obligació legal directament 
exigible pels badalonins
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per Estanis Alcover i Martí

Un pacte fill de l’obligatorietat

NLes millors
perles

Deu dies després del seu funeral, la Rogelia va aparèixer viva.
Sembla El muerto vivode Peret, però ha passat a Galícia.

Havia estat traslladada d’un geriàtric de Lugo a Ourense, però
el centre va comunicar la seva mort a la família per error.

Ser negatiu en temps de coronavirus és positiu. I aixòconfon. Una tuitaire, @marysteavecole, va dir a la seva
àvia que era negativa. La seva resposta: “Això mai, es
tenen dies millors i pitjors”. La conversa s’ha fet viral.

De 652 vols a 58. Aquesta és la foto del desastre aeri provocat
pel coronavirus que ha publicat Flightradar24. Les xifres són

del 25 de gener d’enguany, quan només 58 avions sobrevolaven
Europa, i del 25 de gener del 2020, quan ho feien 652.

Hauria abusat sexualment de 245 menors obligant-los a
gravar-se en activitats sexuals, en alguns casos amb altres

nens o animals. Aquesta és l’acusació a la qual s’enfronta un
youtuberaustralià de 25 anys. Veure-ho per creure-ho.

LA FOTOBrendan Smialowski / AFP
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La clau

Aquests dies hem tingut
notícies d’una de les mol-
tes visites que s’han fet a

les Tres Xemeneies per conèixer
el projecte impulsat per un grup
d’experts internacionals (GIE) co-
ordinats pel badaloní Marius Ru-
biralta. Per fi, les notícies que
apareixen en els mitjans de co-
municació parlant de Badalona
són esperançadores.

Aquest projecte està avalat,
no només pels ajuntaments de
Sant Adrià i de Badalona, sinó
també per la Generalitat de Cata-
lunya. Encara que a hores d’ara si-
guin pocs els que no coneixen de
què es tracta, em permetran fer
una breu explicació. Crec que la
importància del tema s’ho mereix.

A finals de 2020, l’Àrea Me-
tropolita de Barcelona va rebre
una gran notícia, per fi es va fer pú-
blic que el Barcelonès Nord im-
pulsava un gran projecte estratè-
gic de país.

El 22 de desembre la Genera-
litat va fer públic un acord en el
qual es contempla que, en el ter-
mini màxim de 6 mesos, el De-
partament d'Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalu-
nya ha de presentar una propos-
ta de programa de gestió funcio-
nal basada en els dos municipis
implicats en l’àmbit del territori de
les Tres Xemeneies.

Aquesta proposta haurà d’es-
tar en línia amb el Pla director ur-
banístic del front litoral i assenyala
que també s’ha d’avançar en la ne-
gociació amb la propietat actual de
l’espai de referència i promoure la
modificació del Pla General Me-
tropolità per a facilitar el desen-
volupament del Districte Inno-

Un futur lluminós
per Pedro Jesús Fernández

vador Indústria 4.0 de 92 hec-
tàrees que s’impulsa a la zona.

En les últimes dècades és co-
negut que a la ciutat de Barce-
lona i a les ciutats de l’entorn de
l’aeroport del Prat s’ha realitzat
un gran i meritori treball pro-
movent projectes de valor afegit,
cosa que ha permès captar in-
versions milionàries per acon-
seguir desenvolupar el territori
i millorar les condicions de vida
dels seus habitants.

La proposta presentada pel
GIE com a projecte funcional
per al Sector de les Tres Xeme-
neies, Hub Internacional de Co-
neixement per al Desenvolu-
pament Sostenible i la Pau, està
basada en el coneixement, la for-
mació, la recerca, la innovació i
l’activitat econòmica, amb una
visió transversal de coneixe-
ment. Està oberta a institucions
públiques i privades i desenvo-
luparà un focus d’agregació in-
teruniversitari nacional i inter-
nacional. 

En total, el Hub planteja
destinar uns 50.000 metres
quadrats  a formació, investiga-
ció, innovació i emprenedoria.
Un museu metropolità de la
Pau, un centre de congressos i
una residència interuniversità-
ria internacional són alguns
dels serveis que formaran part
d’aquest ambiciós projecte.

Participar en el disseny i
potenciar un espai (ecosistema

de coneixement) centrat en la
promoció de la pau, els drets hu-
mans, el dret internacional, les
migracions, el canvi climàtic i el
diàleg intercultural és una bona
notícia per a la nostra ciutat. 

Sense dubte és un gran èxit
per a tot el Barcelonès Nord en
general i per a Sant Adrià i Ba-
dalona en particular. I tots i to-
tes ens hem d’alegrar i col·la-
borar, en la mesura de les nos-
tres possibilitats, per fer-lo re-
alitat com més aviat millor. No
valen excuses.

Ningú podrà negar que es
tracta d’una notícia que millora
el territori i genera riquesa per
a tots els badalonins i badalo-
nines, ja que revifarà el nostre
teixit productiu.

És cert que no hem d’oblidar
les lluites obreres generades en-
torn de les Tres Xemeneies,
com tampoc l’assassinat d’un
treballador de la construcció,
Manuel Fernández Márquez, a
conseqüència d’una vaga per
millorar les condicions salaries
i socials dels treballadors. Per
això, sense oblidar el passat i
aprendre del que va passar,
hem de mirar cap al futur.

Badalona es mereix una
imatge diferent malgrat les pi-
cabaralles entre algunes orga-
nitzacions polítiques locals. Afor-
tunadament també hi ha qui tre-
balla per millorar el futur de la
ciutat i la seva població.

A les xarxes

@324cat: Illa ha estat ministre de Sanitat
un any. Nomenat just abans de la pandè-
mia, deixa el càrrec amb la tercera onada
disparada a molt llocs d’Espanya.

@nurbacardit: La meva germana, en
plena convalescència per Covid, feta un
nyap, ha rebut la notificació per anar a una
mesa electoral. La festa de la democràcia.

#EleccionsPandèmiques

@FranFPerea: Una magnífica y esperan-
zadora noticia contra la Covid-19: un an-
tiviral, todavía en fase de ensayo clínico,
efectivo incluso con las mutaciones.

#AntiviralEsperançador #DeMinistreACandidat

Els semàfors

L’alcalde Xavier García Albiol
s’ha compromès a habilitar

comptadors socials per a totes
les famílies de la Pau i Sant Roc

que tinguin la llum punxada
després de setmanes de

reclamacions per part de les
entitats i els grups de l’oposició.

pàgina 7Xavier García Albiol

Les mesures adoptades per
l’actual situació sanitària no van

aconseguir llastar l’esperit del
festival Tiana Negra, que va fer

una aposta valenta per
continuar sent la porta

d’entrada del nou any al circuit
de certàmens del gènere.

pàgina 10Tiana Negra

La victòria del conjunt de Carles
Duran contra l’AS Monaco deixa
els verd-i-negres com a líders en
solitari del seu grup d’EuroCup i

amb un peu i mig als quarts 
de final de la competició. 

La setmana que ve els badalonins
tornaran la visita al Principat.

pàgina 12Joventut
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És innegable, els estats han mo-
nopolitzat l’arena política i de
relacions internacionals durant
segles. Són la unitat territorial

organitzada jeràrquicament més alta i po-
derosa en l’escala política. Els estats te-
nen escó de representació a les Nacions
Unides, custodien un banc central, tenen
la força d’un exèrcit i el poder de decre-
tar lleis, entre tants altres.

Tot i això, l’estatus juridicoformal
dels estats i la seva sobirania, és a dir, el
consolidat engranatge que els sustenta, no
ens ha d’enlluernar a l’hora de passar a
l’acció des dels municipis. A l’hora de ser
influents en iniciatives de dinamització
econòmica i en la política pública cal va-
lorar si un agent és capaç d’influir sobre
esdeveniments i també propiciar-ne. 

Segons aquesta premissa, doncs, les
ciutats s’erigeixen en agents de primor-
dial importància per diverses raons. Pri-
merament, són espais físics i concrets on
la tecnologia i les activitats econòmiques
es materialitzen, on la cultura es crea. Se-
gon, són nodes d’intersecció des d’on les
idees flueixen. Tercer, les ciutats comp-
ten amb un aparell polític, per petit que

sigui. Quart, les persones s’hi senten
identificades en primera instància, per-
què hi neixen, hi creixen i en coneixen els
recursos per teixir xarxes de col·labora-
ció locals.

De fet, les ciutats tenen una història
més antiga que els estats; però, com que
no són agents sobirans, els estats les han
eclipsades. Actualment, però, la globa-
lització ha esborrat algunes barreres fí-
siques i ha reforçat el rol de les ciutats a
escala internacional, cosa que facilita el
que s’ha batejat com paradiplomàcia. En
les darreres dècades, els municipis han
respost sovint a processos i amenaces
globals amb iniciatives locals en camps
com l’atur, l’habitatge, la pol·lució o la
immigració. Fins i tot s’han posicionat
en qüestions típicament reservades als
estats com els drets humans o la des-
nuclearització. 

Als Estats Units, des dels anys 80, di-
verses ciutats s’han batejat a elles ma-
teixes com a ciutats santuaris i han ofert
a les persones migrades la seguretat que
d’allà no en serien deportades. De vega-
des, les ciutats han fet servir la seva au-
tonomia local i han desafiat l’estat. Un cas

conegut són els referèndums per la in-
dependència de Catalunya impulsats des
de diversos municipis. Al Regne Unit, 17
ciutats pertanyents a la xarxa europea Eu-
rocities publicaven un comunicat el dia 1
de gener de 2021 quan s’oficialitzava el
Brexit en què feien pública la seva intenció
de continuar formant part de la xarxa i de
continuar cooperant a nivell europeu, in-
dependentment de la decisió del seu es-
tat d’abandonar la Unió Europea. Així
doncs, les ciutats tenen capacitat de mo-
bilitzar recursos, assolir objectius i influir
sobre altres agents.  

Badalona és una ciutat de 220.000
habitants, per tant, no només pot sinó que
ha de tenir la seguretat de posicionar-se:
prenent part en xarxes regionals i globals,
identificant els seus actius com la posició
geogràfica, el volum de població, el cam-
pus d’excel·lència de Can Ruti, la zona em-
presarial de les Guixeres o de Badalona
Sud, el patrimoni cultural infrautilitzat i
treure’n rendiment amb impacte positiu
de manera convençuda. Sabíeu que l’em-
presa que projecta les cadenes de mun-
tatge dels avions Airbus té seu i planta a
Badalona? Sabíeu que Sant Jeroni de la

Murtra, fundat el 1416, ofereix avui en dia
servei d’hostatgeria? Sabíeu que la Fura
dels Baus va escollir Badalona per a la
seva Fundació Èpica, un espai multidis-
ciplinari de formació per les Arts arts es-
cèniques? O que l’Institut Germans Trias
i Pujol va participar en 99 projectes
competitius i 503 assajos clínics generant
gairebé 11 milions d’euros el 2019?

El batec  de Barcelona com a capital
ha d’irrigar aquestes oportunitats i no pas
eclipsar-les fins a convertir Badalona en
una ciutat fantasma o dormitori. Tots
hem de tenir un compromís envers la nos-
tra ciutat perquè prosperi en acordança
amb la seva talla. Les escoles i els insti-
tuts han d’ensenyar als alumnes el capi-
tal badaloní. L’Ajuntament ha de treba-
llar el posicionament de la vil·la a nivell
institucional. Els ciutadans badalonins
hem de parlar de la nostra ciutat no no-
més sense recança sinó també amb orgull.
Els empresaris s’han d’associar i col·la-
borar, han de detectar sinergies, crear
clústers i  emprendre iniciatives.

Perquè Badalona pot ser una marca
i cal  que entre tots la posicionem con-
vençudament.

Tribuna

per Minerva Estruch, membre de Restarting Badalona

Oda a la ciutat
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Badalona

POBRESA4Els talls de llum que
des de fa més d’un mes pateixen
els veïns de diversos barris de Ba-
dalona van ser un dels protago-
nistes del Ple de gener a l’Ajun-
tament. Els grups de l’oposició
van forçar l’aprovació d’una mo-
ció –que només va comptar amb
el vot en contra del PP– en de-
fensa dels drets energètics i per
reprovar les paraules de l’alcalde
Xavier García Albiol on vincula-
va les aturades en el subminis-
trament a Sant Roc amb planta-
cions de marihuana il·legals.

“El més important és que
tots estem d’acord en la necessi-
tat de comptar amb instruments
suficients per afrontar la pro-
blemàtica. A totes les persones
que tinguin la llum punxada se’ls
oferirà un comptador social”,
assegurava Albiol en la seva in-
tervenció final, afegint que la
intenció és poder fer un servei
“porta a porta” com el que es va
implantar al barri de la Mina de

Sant Adrià. Aquest anunci formal
ha estat rebut amb cert escepti-
cisme per part de les entitats que
han donat suport a les famílies
afectades. Des de  Sant Roc Som
Badalona celebren la decisió,
però emplacen el consistori a
afrontar seriosament el proble-
ma, que implica oferir unes tari-
fes socials en casos de veïns vul-
nerables en situació irregular.

Pel que fa a les reclamacions,
les diferents associacions veïnals
implicades asseguren que la ma-

joria dels afectats pels talls no ha
presentat demanda. En el cas de
la Pau, només una tercera part
dels veïns que van patir aturades
han reclamat. A Sant Roc, el cas
és més preocupant, ja que el pri-
mer contacte entre consistori i
entitats es va produir al límit del
termini obert per presentar la do-
cumentació. Malgrat tot, el des-
mantellament de quatre planta-
cions la setmana passada i la pu-
jada de les temperatures ha fet
aturar el ritme de talls al barri.

L’alcalde Albiol rep les reclamacions recollides al barri de la Pau. Foto: ACN

Comptadors socials per a les
famílies amb la llum punxada?

» Albiol promet oferir alternatives per als veïns vulnerables
» La majoria d’afectats pels talls a la Pau i Sant Roc no han reclamat

Segona petició de dimissió
de l’oposició a González

POLÍTICA4Els grups de l’opo-
sició a l’Ajuntament de Badalo-
na van tornar a demanar en el
Ple de gener celebrat dimarts la
dimissió de la regidora de l’àm-
bit de Seguretat, Protecció Civil
i Convivència, Irene González,
per la pèrdua de la convocatòria
de 26 noves places per a la Gu-
àrdia Urbana de Badalona.
Aquesta és la segona petició de
renúncia que les formacions
porten al Ple en el temps que
portem de mandat per la gestió
del cos policial.

La moció –presentada con-
juntament pel PSC i JxCat– no-
més va comptar amb el vot en
contra del PP, que va tancar fi-
les amb González un cop més, va
assegurar que aquestes places no
es perdran i va acusar els im-
pulsors de la demanda de “men-
tir” i de voler “polititzar la segu-
retat”. “L’única gran ciutat que
no ha fet una convocatòria
aquest any és Badalona. Estarem
un any i mig com a mínim sen-
se poder substituir les jubila-

cions. La ciutat serà més inse-
gura perquè no complirem les
ràtios”, assenyalava el regidor de
JxCat, David Torrents.

En la mateixa línia es pro-
nunciaven el portaveu socialis-
ta, Christian Carneado, i el pre-
sident del grup d’ERC, Àlex
Montornès, que asseguraven
que la pandèmia del coronavirus
no pot ser una excusa quan altres
municipis sí que han pogut co-
mençar la formació d’una nova
promoció d’agents.

ACCESSIBILITAT I ESPAI VERD
A la sessió de dimarts també es
va donar llum verda per unani-
mitat a la creació d’un Consell
d’Accessibilitat Municipal per
poder configurar una ciutat
més amable per a les persones
amb diversitat funcional i es va
aprovar la modificació provi-
sional del Pla General Metro-
polità que afecta el Turó de
l’Enric, un tràmit més per acon-
seguir la reivindicada protecció
d’aquest espai verd.

BSA vacunarà el personal de
neteja quan tingui més dosis
SALUT4Badalona Serveis As-
sistencials (BSA) assegura que
vacunarà el personal de nete-
ja –que depèn d’un proveïdor ex-
tern– quan disposi d’una nova
tongada de vacunes. L’entitat
ha volgut d’aquesta manera sor-
tir al pas d’unes informacions
que apuntaven que s’estava dei-
xant fora del procés de vacuna-
ció els treballadors que s’encar-
reguen de la neteja dels diferents
equipaments que gestionen al
Barcelonès Nord.

En un comunicat conjunt,
BSA assenyala que la voluntat és

poder vacunar “el màxim de
personal possible” i confirma
que ja han establert un “circuit
de col·laboració” amb l’empresa
proveïdora del servei per poder
activar el dispositiu “quan es
disposi de les dosis necessà-
ries”. La resposta de l’organit-
zació s’ha produït després de la
polèmica generada per les de-
claracions d’una treballadora de
l’Hospital Municipal de Badalo-
na a Espejo Público on assegu-
rava que s’estava negant l’accés
a la vacuna als membres del
personal de neteja.

Llefià recupera els Serveis
Socials 10 anys després

EQUIPAMENTS4El barri de Lle-
fià de Badalona torna a tenir un
equipament de Serveis Socials
després de prop de 10 anys sen-
se. La setmana passada va obrir
les seves portes el nou Servei
d’Assistència Bàsica, que està
ubicat al carrer Mare de Déu de
Lorda i que permetrà que els ve-
ïns de la zona no hagin de des-
plaçar-se fins al Centre Cívic de
la Salut per poder ser atesos
com havia passat fins ara.

L’agrupació dels Serveis So-
cials dels dos barris va ser una
decisió que es va prendre de
manera provisional mentre es
realitzaven obres a la Torre
Mena, on tenia la seva seu l’e-
quip de Llefià. Tanmateix, l’e-
xecutiu liderat per Xavier García
Albiol va apostar el 2011 per
destinar aquest equipament a
uns altres usos, deixant els dos
serveis compartint una mateixa
seu durant més de 10 anys.Façana de la seu a Llefià. Foto: Aj.

Polèmica | Protesta per l’acte de Vox a la Rambla
Prop de mig centenar de persones es van concentrar diumenge passat en pro-
testa per l’acte organitzat pel partit ultradretà Vox a la Rambla de Badalona.

L’actor Willy Toledo era entre els assistents a la manifestació antifeixista.
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POLÍTICA4El primer Ple de l’any
a l’Ajuntament de Santa Coloma
va fer un pas més per aconseguir
pacificar els carrers del municipi.
A la sessió telemàtica celebrada
aquest dilluns es va aprovar la li-
mitació de la velocitat a les vies ur-
banes a un màxim de 30 km/h
amb l’objectiu de reduir la conta-
minació dels vehicles, millorar la
seguretat viària i recuperar espai
públic per als veïns. La previsió és
que la mesura pugui implemen-
tar-se de cara a la primavera.

La sessió també va servir per
donar suport per unanimitat al
projecte del Hub Internacional
de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible i la Pau
que els ajuntaments de Sant
Adrià i Badalona i la Generalitat
volen impulsar a les Tres Xeme-
neies. En aquest sentit, totes les
formacions van remarcar la im-
portància de la iniciativa en la
“reindustrialització” de la zona
del Baix Besòs i la voluntat de po-
sar a disposició del projecte tots
aquells recursos i espais muni-

cipals que puguin generar “si-
nergies positives” amb la ciutat.

TALLS DE LLUM I ANTIFEIXISME
Al Ple també es va donar llum ver-
da a continuar amb la col·labora-
ció amb Badalona i Sant Adrià per
a la prestació del servei d’atenció
als animals de companyia a través
del Centre Comarcal d’Atenció
als Animals de Companyia del
Barcelonès i es va posar sobre la
taula una moció per garantir el
subministrament elèctric de les fa-
mílies vulnerables. Aquesta pro-
posta presentada pels comuns
amb el suport del PSC, però, no va
comptar amb el vistiplau de Cs ni
d’ERC, que es va abstenir després
que no fos acceptada una esmena
per impulsar una rebaixa de l’IVA
en energia elèctrica i l’adhesió a la
xarxa de municipis per a la gestió
pública de l’energia.

Els grups sí que van aprovar
per unanimitat una moció per re-
fermar el compromís de la ciutat
amb l’antifeixisme i la recupera-
ció de la memòria històrica.

INFÀNCIA4Un de cada deu
nens atesos per la Fundació
Germina aquest 2020 ha patit
maltractaments. Aquestes són
les preocupants dades que ha
compartit l’entitat sense ànim de
lucre que s’encarrega de donar
suport a famílies vulnerables
de Santa Coloma de Gramenet
i Badalona. En l’estudi que fa ba-
lanç de la tasca de l’organització
durant aquest darrer any es de-
talla que el 40% dels casos s’han
detectat en l’últim trimestre del
2020, coincidint amb la repre-
sa de l’activitat a les escoles, fet
que ha permès visibilitzar epi-
sodis que no havien pogut ser
identificats durant el període
de confinament.

En total, la Fundació Ger-
mina va detectar fins al de-
sembre 35 casos de maltracta-
ment –15 dels quals molt
greus– en els prop de 380 in-
fants que atén l’entitat. Aques-
ta xifra és superior a la regis-

trada l’any 2019, quan van iden-
tificar-se 27 episodis. Pel que fa
a la tipologia, el 45% dels mal-
tractaments detectats són fí-
sics, el 26% corresponen a ne-
gligències en el tracte, un 17%
han implicat un abús sexual i el
12% són psicològics. Malgrat la
diversitat, tots els casos tenen
en comú que s’han produït dins
del nucli familiar, una unani-
mitat que fins ara no s’havia do-

nat mai des que l’entitat està en
actiu.

L’organització també apunta
que durant l’últim trimestre del
2020 és quan s’han identificat
episodis més greus i que el per-
fil de les noves famílies que acu-
deixen a la fundació és el de nu-
clis familiars especialment afec-
tats per la pandèmia: sense in-
gressos ni accés a necessitats
bàsiques i en situació vulnerable.

Un grup de nens en un taller de la Fundació Germina. Foto: @FGermina

Els casos de maltractament
infantil creixen a Santa Coloma

‘Sí’ a la pacificació dels
carrers i al projecte del ‘hub’

Sant Adrià

Història | Inici del programa de Memòria Històrica
Tret de sortida al programa de Memòria Històrica de Santa Coloma, una ini-

ciativa que fins a finals de maig s’encarregarà d’organitzar actes i jornades
de reflexió en el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República.

Obres |Acord per enderrocar el mur d’Eduard Maristany
Els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona han arribat a un acord amb
Endesa i Metrovacesa per enderrocar el mur del carrer Eduard Maristany a l’altura
de les Tres Xemeneies. La previsió és que les obres finalitzin a principis del 2022.

POLÍTICA4El primer Ple de l’a-
ny a l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs va aprovar el conveni
per assumir la titularitat del
tram de la carretera N-II que cor-
respon al Pont dels Passadors. En
una sessió telemàtica celebrada
dilluns, l’acord entre el govern del
PSC i la Generalitat va poder ti-
rar endavant gràcies als vots a fa-
vor d’ERC i Movem i malgrat la
negativa de Cs i les abstencions
de Sant Adrià En Comú i MES. 

Aquest canvi de titularitat
permetrà al consistori avançar en
el projecte Bicivia de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
per connectar la capital catalana
amb Badalona a través del mu-
nicipi adrianenc. Tanmateix, se-
gons van alertar diversos grups,
aquest conveni també suposarà
assumir per part de l’Ajunta-
ment el manteniment de tota l’es-
tructura del pont, una despesa
encara per determinar.

Al Ple també es va aprovar
inicialment una discutida mo-
dificació de l’ordenança de cir-

culació, que permetrà incloure-
hi la regulació de l’ús de patinets
elèctrics, i es va donar llum ver-
da per unanimitat al Reglament
de Participació Ciutadana, des-
prés que tots els grups de l’opo-
sició unissis forces per afegir
una esmena referent a la inclu-
sió en la normativa dels grups
d’interès, que no va rebre el su-
port del govern local.

En l’apartat de mocions, els
grups van aprovar dues mocions
presentades per ERC per l’in-
crement del salari mínim i per
impulsar un servei de prevenció
de la ludopatia entre el jovent,
així com una moció de Sant
Adrià En Comú per garantir l’ac-
cés al subministrament elèctric
de les famílies vulnerables: qües-
tió cabdal en aquest dur hivern.

El primer Ple de l’any a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Foto: Aj.

El Pont dels Passadors 
serà de titularitat municipal

POLÈMICA4La setmana pas-
sada sortia a la llum un estudi
que relaciona la contaminació de
l’aire amb un increment de la
mortalitat. La investigació lide-
rada per l'Institut de Salut Glo-
bal de Barcelona (ISGlobal) si-
tuava Barcelona i la seva àrea
metropolitana com una de les
zones europees amb més morts
vinculades a la presència de diò-
xid de nitrogen (NO2), un tipus
d’emissió que té el seu origen so-
bretot en el trànsit rodat. En
aquest estudi es tenien en comp-
te les dades de Badalona i San-

ta Coloma pel que fa a emissions,
però no les de Sant Adrià, mal-
grat que aquest municipi té fins
a tres fonts emissores de partí-
cules contaminants: la incine-
radora TERSA, la central de ci-
cle combinat i el crematori. 

Des de l’ISGlobal apunten
que la investigació s’ha basat en
les dades recollides pel projecte
Urban Audit, una iniciativa eu-
ropea que recull estadístiques de
diverses ciutats i nuclis urbans
en funció d’aspectes com la den-
sitat poblacional i on no figura
informació sobre Sant Adrià.

Sant Adrià, fora d’un estudi
sobre contaminació de l’aire

La incineradora TERSA en una imatge d’arxiu. Foto: A.R.
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Montgat | Tiana

Dos mesos amb el passeig
marítim tancat a Montgat

OBRES4El pròxim 30 de gener
farà dos mesos que el passeig
marítim de Montgat va haver
de tancar per l’esfondrament de
part de l’estructura a causa del
pas d’un temporal. Els desper-
fectes –que es troben a l’altura
de l’estació de Montgat Nord, al
límit del municipi amb el Mas-
nou– encara no han pogut re-
parar-se i el tram continua
amb l’accés tancat a l’espera de
les obres. 

Segons informa l’Ajunta-
ment, l’espai és competència
de la Demarcació de Costes de

Catalunya i, per tant, aquesta
administració ha de ser l’en-
carregada d’engegar la repara-
ció del passeig. El consistori
encapçalat per Andreu Absil ja
ha reclamat l’inici d’aquestes
obres i està a l’espera que es
concreti una data de reunió en-
tre les dues administracions
per conèixer el projecte i per po-
der establir un calendari d’ac-
tuacions i una previsió per a la
reobertura del tram afectat. De
moment, unes tanques bloque-
gen el pas dels vianants i ciclis-
tes a la zona esfondrada.

CULTURA4L’escriptor Jordi
Santasusagna (Cardona, 1971) va
ser el guanyador del Premi Me-
morial Agustí Vehí Vila de Tia-
na que des de fa vuit edicions co-
rona el festival Tiana Negra.
L’autor de l’obra Porcs –una
història rural i de misèria hu-
mana, que es va imposar per
unanimitat entre les 36 propos-
tes presentades al concurs– va
ser un dels grans protagonistes
del certamen d’enguany, que es
va transformar en un programa
televisiu al més pur estil de La
Marató de TV3.

Les restriccions i mesures
adoptades per les autoritats a
causa de l’actual situació epide-
miològica per la pandèmia del co-
ronavirus no van aconseguir llas-
tar l’esperit del festival, que va vo-
ler apostar per seguir sent la
porta d’entrada del nou any al cir-
cuit de certàmens de novel·la
negra i l’avantsala del BCN Negra. 

En aquesta línia, Santasu-
sagna va presentar la seva can-
didatura com un dels autors del
moment aconseguint fascinar

de manera unànime el jurat del
Tiana Negra –format per Anna
Maria Villalonga, Àlex Martín
Escribà i Lluís Llort–, que va
destacar de Porcs la seva volun-
tat de recuperar les llegendes de
poble i els seus trepidants salts
temporals. El jurat també va
voler fer una menció especial per
poder destacar l'excel·lència de

la prosa i la fluïdesa de la llengua
que ofereix el text guanyador del
premi, que convoca anualment
l'Ajuntament de Tiana en col·la-
boració amb l'editorial Alrevés i
l'Associació en Negre.

Totes les novetats del Tiana
Negra es poden trobar a la pà-
gina web de la llibreria Salta-
martí de Badalona.

Jordi Santasusagna rep el Premi Memorial Agustí Vehí. Foto: Tiana Negra

La versió ‘maratoniana’ del Tiana
Negra premia Santasusagna

La zona del passeig marítim de Montgat esfondrada. Foto: @esberginia

Montgat | Bonificació d’estacionament a vehicles ECO
L’Ajuntament de Montgat bonifica el 100% de la taxa d’estacionament al muni-
cipi als vehicles ECO elèctrics des del passat 1 de gener. Aquesta mesura s’aplica

a les places en zones regulades com les blaves, vermelles, verdes o Express.
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Tercera victòria al top 16 i pas de
gegant cap als quarts de final de
l’EuroCup. La Penya de Carles
Duran va tornar a mostrar la
seva bona versió de les nits eu-
ropees i abans-d’ahir va derrotar
l’AS Monaco (79-72) per situar-
se líder en solitari del grup E d’a-
questa competició.

Sense Shawn Dawson, però
de nou amb Pau Ribas (que va te-
nir poc més de nou minuts de
joc), els verd-i-negres van veure’s
sorpresos d’entrada per la posa-
da en escena dels monegascos,
que s’adjudicarien el primer par-
cial. A partir del segon, però, els
de Duran prendrien la iniciativa,
tot i que un parcial en la recta fi-
nal del segon quart faria que el
marcador encara fos favorable als
visitants al descans (38-40).

Els badalonins van tornar a
endollar-se després de passar
pels vestidors i arribarien a tenir
un +9 (56-47) abans que s’acabés
el tercer parcial. Tot i l’estil de-
fensiu dels visitants, la màxima
arribaria a ser de +12, distància
que obligaria l’actual líder de
l’LNB Pro A francesa a atacar més
a la desesperada. El Joventut,
però, sabria contenir aquesta
ofensiva i lligar el triomf.

ÚLTIM PARTIT DEL MES
Ara, Europa queda aparcada fins
a la setmana que ve, quan la Pe-
nya tornarà la visita als mone-
gascos, de manera que l’equip tre-
balla per preparar l’últim partit
del mes, el retorn a l’ACB. Serà
dissabte, a les sis de la tarda, a l’O-
límpic contra el Fuenlabrada, el
quinzè classificat de la lliga. Els
madrilenys van guanyar en el
partit de la primera volta (93-84).

Bassas, eufòric després de certificar la victòria. Foto: CJB

La Penya derrota el Monaco 
i lidera el top 16 de l’EuroCup

» L’equip verd-i-negre ha guanyat els tres partits de la segona fase
» Els de Duran tancaran el mes rebent el Fuenla en partit de lliga

Fi a la mala ratxa: l’Industrias
guanya el Ribera a la Colina

Han hagut de pas-
sar 18 jornades, tota
una volta, però per fi
l’Industrias Santa

Coloma ha pogut celebrar una
victòria a casa en la Primera Di-
visió de futbol sala. Va ser dis-
sabte passat, contra el Ribera
Navarra (3-1), amb gols de Sepe,
Roger Bermusell i David Álvarez.

“Marxo content amb aquests
tres punts, però hi ha hagut altres
partits en els quals he marxat més
content encara i que hem perdut.
No hem de ser conformistes, si la
setmana que ve perdem contra el

Levante i després no aconseguim
un bon resultat contra O’Parru-
lo tornaran a venir les males
sensacions”, resumia Javi Ro-
dríguez després del matx.

ATURADA PER SELECCIONS
Aquest cap de setmana, però, la
lliga s’atura per compromisos
de les seleccions. En aquesta fi-
nestra, Rodríguez perdrà tres ju-
gadors: Drahovsky, Khalid i Cor-
so, convocats amb Eslovàquia, el
Marroc i l’Argentina. Més enllà
d’això, l’equip podria recuperar
alguns lesionats.

La Copa Catalunya arrencarà
a principis del mes de març

BÀSQUET4Com ha passat en
altres esports, la Federació Es-
panyola de Bàsquet ha assumit
l’organització de la Copa Catalu-
nya, masculina i femenina, de ma-
nera que ambdues lligues, amb un
nou canvi de format, arrencaran
a principis de març. Tot i que
mantindran el nom, les lligues tin-
dran caràcter de Campionat d’Es-
panya de Primera Divisió.

En el cas del bàsquet mascu-
lí, però, els equips del Barcelonès
Nord queden dividits en dues
subcompeticions; el CB Sant Jo-
sep, el Círcol i la UE Montgat

(que s’han d’enfrontar en la pri-
mera jornada) són al grup 1 de la
Copa Catalunya, mentre que
l’UBSA i el CB Santa Coloma
competiran en la Copa Federació.
Aquests dos últims equips, doncs,
han renunciat a lluitar per l’as-
cens a EBA i seguiran, passi el
que passi, a Copa Catalunya la
temporada 2021-22.

Els dos equips femenins de la
comarca, en canvi, han quedat en
grups diferents; el filial de
l’Snatt’s Sant Adrià forma part del
grup 2A, mentre que el Draft
Gramenet és al grup 2B.

Zurita, de la UGE Badalona,
frega la mínima europea
En la seva estrena als 400
metres, l’atleta de la UGE
Badalona, Laia Zurita, va
quedar-se a 39 centèsi-

mes d’aconseguir la mínima eu-
ropea sub 18 que li hauria permès
competir al Campionat d’Europa
que es farà aquest estiu a la lo-
calitat italiana de Rieti.

La jove atleta va coronar-se
campiona de Catalunya sub 18
d’aquesta distància gràcies a la
seva marca de 56 segons i 89 cen-

tèsimes, un temps que també
significa el rècord de Catalunya i
la segona millor marca espanyo-
la de tots els temps.

La temporada, però, tot just
acaba de començar per a Zurita
i el seu equip; l’atleta disputarà el
Campionat de Catalunya absolut
aquest cap de setmana (en una
cita que també se celebrarà al Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona) i el
mes que ve competirà al Cam-
pionat d’Espanya de Clubs.

Corso supera un rival en l’últim partit. Foto: ISC

Foto: UGE Badalona

Handbol | Ajornat el partit de l’Handbol Adrianenc
L’Handbol Adrianenc de Lorenzo Rueda hauria de jugar aquest diumenge

a casa contra la UE Sarrià de Ter, però un positiu de Covid dels visitants 
ha portat la RFEBM a ajornar el matx, que de moment no té nova data.

Pau Arriaga
BADALONA

Esports
| 12
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El relat de les supervivents de la violèn-
cia sexual a la guerra dels Balcans entra
en diàleg amb una autoficció de la dra-
maturga Anna Maria Ricart Codina i l’e-
quip de Cultura i Conflicte. Ja han pas-
sat 25 anys des de la fi d’aquella guerra,
però ha acabat també per a les super-
vivents i els fills nascuts de les violacions?

A la Sala Petita del TNC.

Teatre

Encara hi ha algú al bosc
Anna Maria Ricart

El cantant Dani Poveda va presentar fa uns
mesos el seu nou projecte musical, La-
vanda, i ara n’ha estrenat el primer àlbum:
Llinatge del desig (Vida Records). El músic
vilanoví ha explicat en una entrevista a
l’ACN que, en aquest disc, ha trencat
amb la part més lluminosa del pop per en-
dinsar-se en sons “més sofisticats”, en
part gràcies al productor Jordi Casadesús.

Música

En Dave (Dave Johns) i la Fern (Alison
Steadman) són dos desconeguts d’edat
avançada que han patit força a la vida.
Un dia, es coneixeran passejant els seus
gossos i, al llarg de 23 passejos, sorgirà
l’amor entre ells. Però tots dos guarda-
ran secrets a l’altre i aquesta manca
d’honestedat podrà posar en perill la
seva història.

Pelis i sèries

23 paseos
Paul Morrison

Llinatge del desig
Lavanda

La mandra
L’exposició ‘Sooooo lazy. Elogi del malbaratament’, comis-

sariada per Beatriz Escudero i Francesco Giaveri i
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, reflexiona sobre la

mandra i les “pèrdues” de temps. La mostra es basa en
afirmacions com aquesta de Mladen Stilinović a Praise of
laziness: “No hi ha art sense mandra”. Es tracta de conside-

rar la mandra no des d’un punt de vista ètic, en què és
mal vista, sinó sota el prisma de la teoria econòmica i dels

esdeveniments recents, com aquesta pandèmia que ha
obligat a desaccelerar forçosament el sistema.

B I L L I E  E I L I S H

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de rècord
Va guanyar cinc premis Grammy amb 18 anys

Famosos

Una cançó amb Rosalía
Han publicat el tema ‘Lo vas a olvidar’ per a la sèrie ‘Euphoria’

Una mica de tot
En general ha agradat molt, però hi ha qui s’esperava més

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Pepa Aguar el seu debut literari li ha
valgut el Premi Joanot Martorell 2020. El
que em queda de tu és una novel·la pu-
nyent que parla de dones –de filles,
mares i àvies– i d’una malaltia cruel
que condemna, sense remei, a l’oblit.
Però, en aquest procés de pèrdua, hi ha
espai també per a la litúrgia del record,
amb noms, cossos i llum.

Llibres

El que em queda de tu
Pepa Aguar

| The Medium
The Medium és un nou videojoc de terror i acció en tercera

persona. L’ha creat Bloober Team per a Xbox Series S i X i PC.
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Quan Rosalía va penjar una foto amb Billie Eilish
(Los Angeles, 2001), ara fa prop de dos anys, els

milions de fans que apleguen entre les dues van
embogir. Els seus seguidors sabien que allò no-

més podia significar una cosa: una col·labora-
ció. El que no sabien és que haurien d’esperar
tant per veure’n el resultat. Aquest gener, per

fi, han publicat Lo vas a olvidar, el tema princi-
pal de la segona temporada de la sèrie

d’HBO Euphoria. En aquesta cançó, la
jove estrella californiana s’ha atrevit

amb el castellà i l’aposta li ha sortit bé:
en cinc dies, el videoclip ja va camí
dels 30 milions de visualitzacions a

YouTube. I no és d’estranyar, tenint en
compte les xifres i l’èxit que ha acon-

seguit la cantant amb només 19 anys.
Recordem que es va embutxacar cinc

premis Grammy a la gala de 2020.

QUI ÉS?
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agenda@comunicacio21.comEL CONSELL DE LA SETMANA

CONDICIÓ FÍSICA

Escalfar abans de començar l’exercici físic és vital: 
no només prevé lesions, també millora el rendiment 

REFREDAMENT

ESCALFAMENT

NUTRICIÓ

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

i SALUT

T’has proposat que aquest any –i aquest cop va de debò–
faràs esport. És cert que les setmanes van passant i enca-
ra no has trobat el moment de posar-t’hi, però tens clar

que d’enguany no passa. És, sens dubte, una molt bona decisió,
però has de tenir en compte que, si el teu cos no està acostumat
a fer exercici, el risc de lesions s’incrementa considerablement. 

“La condició física és bàsica. En cas que aquesta sigui pobra,
hi ha més tendència a la lesió. És important que l’adquisició d’a-
questa condició sigui gràcies a un entrenament gradualment
progressiu”. Ho diu la doctora Eva Ferrer Vidal-Barraquer, experta
en medicina de l’esport, en un article publicat a Faros, una plata-
forma digital de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En el
mateix text, ofereix uns consells per evitar lesions esportives que
ha de seguir tothom, sigui quin sigui el seu nivell físic. La primera
clau és l’escalfament, que no només prevé lesions, sinó que tam-
bé millora el rendiment. També és important el refredament, és a
dir, reduir progressivament la durada o intensitat de l’exercici al
final de la sessió. Per últim, la doctora recorda que tot plegat ha
d’anar acompanyat d’una nutrició correcta.

Evitar lesions mentre fas esport

Has de saber quina és la teva condició física i mirar 
de millorar-la de forma gradual i progressiva

Les claus

També és important reduir progressivament la 
durada o intensitat de l’exercici al final de la sessió

Tot plegat ha d’anar acompanyat d’una nutrició correcta per 
controlar factors de risc com el sobrepès o la deshidratació
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