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Un ampli dispositiu policial des-
allotjava dimarts al matí l’acam-
pada del solar de la nau incen-
diada al barri del Gorg, a Badalo-
na. Efectius dels Mossos d’Es-
quadra, amb el suport de la Gu-
àrdia Urbana de Badalona, acce-
dien a l’espai i obligaven una de-
sena de persones a abandonar l’as-
sentament que des de fa unes set-
manes havien convertit en casa
seva. Abans havien estat expulsats
de la rambla del Gorg, on segons
el veïnat provocaven problemes
d’incivisme i inseguretat. La data
d’aquest segon desnonament,
però, ha estat simbòlica: just dos
mesos després de l’incendi on
van morir quatre persones.

L’actuació per desmantellar
l’assentament va agafar a con-
trapeu tant els afectats com l’e-
quip de mediació del grup mu-
nicipal de Badalona En Comú
Podem. Des de feia setmanes, els
comuns s’havien ofert a fer de
pont en les converses entre l’ad-
ministració local i els acampats
amb la voluntat de pactar una
sortida del solar amb “mesures
socials i d’acompanyament”. En
aquesta negociació va ser clau l’a-
juda de les diverses entitats que
s’han organitzat per donar suport
a les víctimes de l’incendi, que va
permetre acostar les postures
fins al punt d’arribar a un acord.

Des del col·lectiu d’afectats es
van posar diverses demandes
sobre la taula, com l’accés al pa-
dró per poder rebre atenció sa-
nitària, la prolongació de l’esta-
da temporal en albergs i pensions
o la reubicació d’algun grup d’o-
cupants de la nau que es troba-
ven en habitacions amb molta
gent que no permetien mantenir
les distàncies de seguretat.

ACORD “VERBAL”
Malgrat la reticència inicial i se-
gons defensen els comuns, el
mateix alcalde Xavier García Al-
biol va acceptar finalment aques-
tes reclamacions en una reunió
celebrada fa dues setmanes. A la

trobada, que va comptar amb la
presència de la presidenta del
grup Aïda Llauradó, d’una re-
presentació de les víctimes de
l’incendi i de diverses entitats, el
popular hauria donat el seu vis-
tiplau verbal a l’espera de poder
rubricar l’acord amb la Genera-
litat de Catalunya.

El pacte, però, ha quedat en
punt mort amb el desallotja-
ment sorpresa del solar. Malgrat
que la interlocutòria del Jutjat
Contenciós Administratiu nú-
mero 4 de Barcelona autoritzant
l’actuació va ser enviada dijous
de la setmana passada, els grups
municipals no van ser infor-
mats de l’existència de l’ordre ju-
dicial fins al mateix dia de l’o-
peratiu.

Segons va confirmar el con-
sistori en un comunicat, aques-
ta acció legal no neix d’una re-
clamació de la propietat del so-
lar, sinó que va ser sol·licitada pel
govern local per tal de poder fi-
nalitzar les obres d’enderroca-
ment de la nau incendiada el de-
sembre passat, les quals preve-
uen la construcció d’un mur de-
limitador de la finca que va co-
mençar just després de materia-
litzar-se el desmantellament de

l’acampada. En la demanda de
l’administració local també
s’al·legaven motius sanitaris, ja
que des del govern del PP apun-

ten que a l’assentament no s’es-
taven respectant les mesures de
seguretat vigents per la pandèmia
del coronavirus.

INfORmE POSITIU
Pel que fa al suposat acord entre
govern local i afectats, l’executiu
encapçalat per Albiol prefereix no
pronunciar-se i assegura que des
de Serveis Socials s’està treballant
amb les persones que han acce-
dit a rebre aquesta atenció i que
s’empadronarà tots aquells que
rebin un informe positiu per
part del departament. 

L’administració local asse-
gura que farà sempre “el que
marqui la llei” i que els tècnics
han ofert en diverses ocasions
“allotjament i manutenció pro-
visional” als afectats, una opció
que ha estat rebutjada repetida-
ment per part del col·lectiu que
acampava al solar de la nau in-
cendiada. En aquest sentit, el
consistori assenyala que l’últim
oferiment abans del desallotja-
ment va tenir lloc en una reunió
celebrada el passat 29 de gener.

Anton Rosa
BADALONA

En terra de ningú
» El desallotjament del solar del Gorg deixa en punt mort les converses entre afectats i administració

» El PP diu que complirà la llei i no es pronuncia sobre l’acord per empadronar els acampats

ACTE EN RECORD A LA
TRAGÈDIA DE TAJARAL

4Els afectats de l’incendi a
la nau del Gorg van ser uns
dels protagonistes de l’ac-
te d’homenatge de Bada-
lona a les 14 persones que
van morir mentre intenta-
ven creuar la frontera a
Ceuta nedant fins a la plat-
ja de Tajaral. Durant els par-
laments van fer una crida a
evitar tragèdies similars.

Albiol s’hauria
compromès a facilitar
l’accés al padró del
grup d’acampats
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Un dels supervivents de l’incendi de la nau a l’acampada de la rambla del Gorg (esquerra) i un grup d’operaris al solar desallotjat dimarts (dreta). Fotos: A.R. i Aj.
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La lupa

Encara que tot indica que l’abstenció podria
ser elevada el 14 de febrer, no és menys cert
que també és possible que no sigui així, ja
que són molts els electors que tenen clar que,

si es vol posar fi a la incertesa i el desgovern que han
deixat Catalunya dividida i afeblida, s’ha d’anar mas-
sivament a votar.

Són molts els analistes que pensen que, d’alguna ma-
nera, tot depèn del comportament dels sectors més cas-
tigats per una crisi sanitària, econòmica i política que
ha incrementat les desigualtats i ha expulsat milers de
treballadors de la seva feina. I ara, aquestes persones
voldran aprofitar l’oportunitat de canviar les coses, ja
que no volen continuar instal·lades en la frustració per-
manent i resignades a viure sense futur. 

És cert que són moltes les persones que consideren
que hi ha polítics que s’inhibeixen de les seves respon-
sabilitats i s’obliden de treballar per consolidar i millorar
uns serveis públics de qualitat i a l’abast de tothom com
a garantia de l’estat del benestar.

La mentida i la manca de compromís d’alguns di-
rigents polítics per abordar i solucionar els problemes
que afecten la classe treballadora és una de les moltes
raons que desmotiven l’electorat i l’allunyen de les ur-
nes, la qual cosa facilita que els responsables de les re-
tallades en serveis públics essencials continuïn instal·lats
en les seves poltrones i actuïn a favor dels poders fi-
nancers i no de les classes populars.

No deixa de cridar l’atenció que siguin els corrup-
tes al servei dels poderosos els que més utilitzin la gra-
pejada i terrible frase de “tots els polítics són iguals”, com
si fos una veritat divina, i per tant no cal anar a votar,
ja que res canviarà.  Ara bé, el primer que fan ells, des-
prés de sortir de missa, és passar-se pel col·legi electo-

ral per assegurar-se que els seus no perdin vots, no si-
gui que els treballadors s’adonin de l’engany i decidei-
xin anar a votar als que volen canviar les coses.

A ningú se li escapa que del resultat de les pròximes
eleccions depèn molt el futur de Catalunya. Com tam-
bé tothom sap arrosseguem deu anys de desgovern per
l’enfrontament caïnita dels partits independentistes.

És una obvietat recordar que els partits indepen-
dentistes, en la seva deriva de mantenir-se en el poder
a qualsevol preu, ens han portat a una situació d’em-
pobriment que ha afectat la majoria de la població tre-
balladora.

La manca d’inversions en sectors clau per a l’e-
conomia productiva, així com l’abandó o la priva-
tització dels serveis públics essencials per garantir
el dret a viure amb dignitat, són, en bona part, els mo-
tius que expliquen la desmotivació d’un electorat can-
sat d’una confrontació inútil i estèril que no porta en-
lloc. Així no es pot solucionar res i són majoria els
electors que volen propostes viables per sortir d’a-
quest embolic.

Per això, és possible que el 14 de febrer siguin més
els treballadors i les treballadores que vagin a votar per
aconseguir sortir d’aquest marasme caòtic i sense sor-
tida en què ens trobem per culpa d’un govern que an-
teposa els seus interessos partidistes peculiars per so-
bre del benestar de tots els catalans i catalanes.

Tothom sap que en aquestes eleccions hi ha dos blocs
que es disputen formar govern. O bé hi ha un acord en-
tre les forces independentistes o un entre les esquerres
progressistes.

Ara bé, també tothom sap que en el bloc indepen-
dentista estan enfrontats, ja que no és el mateix defensar
un independentisme màgic confrontat a tothom que bus-

car aliances per afrontar la situació amb realisme, sen-
se renunciar a governar i solucionar els problemes de
la majoria de la societat.

Per això, el bloc d’esquerres progressistes defensa
i busca acords amplis i transversals per resoldre els pro-
blemes que hi ha a Catalunya i abandonar l’actual car-
reró sense sortida en què ens trobem.

Ara, amb el nostre vot, tenim una oportunitat de
fer un gir a aquesta situació i reparar els estralls pro-
duïts no només per la pandèmia, sinó també per la in-
acció d’un govern instal·lat en la paràlisi i responsa-
ble de la fractura social que es viu entre la població.

Necessitem un govern que prioritzi l’atenció als sec-
tors socials més vulnerables amb polítiques socials i
fiscals equitatives, un govern que governi i doni solu-
ció als problemes dels treballadors i treballadores, a
la gent jove, als aturats. Un govern que reactivi l’eco-
nomia productiva per mantenir i crear llocs de treball
de qualitat i que elimini la precarietat laboral, un go-
vern que reforci els serveis públics i solucioni els greus
problemes sanitaris, educatius, assistencials, d’habi-
tatge i lluiti perquè ningú es quedi enrere.

Ara és l’hora d’utilitzar la força del nostre vot per
enfortir els serveis públics, per lluitar contra les de-
sigualtats i garantir que ningú se senti exclòs. Si vo-
lem que el cost de la crisi no continuï carregant-se so-
bre la classe treballadora i recuperar el prestigi i la
credibilitat de les nostres institucions, cal apostar per
un govern d’esquerres i progressista que acabi amb
la dinàmica dels blocs i treballi en la construcció d’u-
na societat inclusiva i socialment justa i equitativa.
El govern que Catalunya mereix. Un govern que faci
política útil per a tothom. Per això, cal anar a votar
massivament el 14 de febrer.

per Pedro Jesús fernández

La importància del vot
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Jo de debò que en-
tenc que us preocupi la

qüestió nacional, a mi
també, però quan va començar la Co-
vid em van posar en ERTO, després ERO,
i em vaig consumir tot l’atur. Ara tinc
una feina per hores que em cobreix el
mínim, estic a dia 8 i ja pateixo. Jo vo-
taré condicionada per això.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El científic estrella fa bé
de dir públicament els

riscos que veu, apuntar
les febleses o insistir en el seu criteri.
El que no pot pretrendre és que ell si-
gui l’únic (d’entre els científics) ni el seu
l’únic àmbit (científics epidemiolò-
gics). Vivim en societat, les coses són
més complexes.

@SoniaAndolz

Ironies de la vida: 12
dies després de la mort

del papa ens truquen de
la residència pública perquè ja li toca-
va plaça. Fent càlculs ràpids, arriben 12
dies i 57.000 euros més tard. Només es-
pero que la persona que vagi darrere
del papa la pugui fer servir i aprofitar
al màxim.

A classe de la meva fi-
lla ja hi ha nenes amb la

regla. Però no ho volen
dir. Motiu? Els nens deixen anar perles
com: “Estàs així perquè tens la regla”.
Eduqueu els nens en el respecte a les
nenes. Per elles i perquè, si no, seguirà
havent-hi homes que no respecten
les dones.

@RafaDalton@sssanjur@ginadrieguez
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A les xarxes

@marPoyato: Fiscalia no s'oposa a un cara
a cara entre Bárcenas i Rajoy, però creu que
és prematur decidir-ho i que abans cal veure
si hi ha contradiccions en les declaracions.

@Sergimaranya: Unes 14.000 persones
s’infectaran per coronavirus el dia de les
eleccions, segons reconeix el secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon.

#TicTacElectoral

@324cat: Es comença a administrar la va-
cuna d’AstraZeneca als professionals essen-
cials de farmàcies i presons, així com als cos-
sos de seguretat i emergències.

#AstraZenecaTambé #ElsPapersDeBárcenas

Tribuna

És el moment d’Esquerra
Republicana. El 2019 vam
demostrar que podíem

guanyar eleccions, ho vam fer a la
ciutat i al país, i ho tornarem a fer
perquè el país ho mereix i ho ne-
cessita. Aquests mesos ens han dei-
xat lliçons que cal que no oblidem.
És necessari aprendre de tot allò
viscut per ser capaços de respon-
dre de la millor manera possible al
que ve. I en aquest sentit, hi ha
dues lliçons que cal que assumim
com a tals: és necessari comptar
amb el màxim nombre d’agents
polítics i socials i és necessari que
tinguem un Govern fort. Només
així tindrem un país fort i prepa-
rat per respondre a la crisi actual
i per fer tot allò que Catalunya ne-
cessita. I això, avui, només ho pot
garantir Esquerra Republicana.

Aquesta nova etapa no la poden
liderar els de sempre. En una si-
tuació d’emergència social com
l’actual, amb aquesta triple cri-
si –sanitària, social i econòmica–,
cal compromís. Cal un pas enda-
vant, i estem preparats. Tenim la
idea clara sobre què necessita el
país. Tenim equip i tenim projecte.

Diguem-ho clar: la millor ma-
nera de servir el país és l’actitud re-
publicana que ens caracteritza.
Aquest ferm compromís amb el
país i la seva gent, amb l’emer-
gència de la Covid però també
amb els reptes encara pendents.
Amb la reconstrucció però també
amb la República. Aquest és el
nostre pacte amb la societat,
aquesta és la nostra paraula: farem
tot el possible. Esquerra som l’ú-
nica força que pot vertebrar el país,
cosir-lo, que deixi de patir desi-
gualtats. Des de Barcelona, però

14-f: l'hora d'Esquerra
per Ernest maragall, número 7 d’ERC per al 14-f

també des de les alcaldies de
Sant Cugat, Figueres, Lleida o
Tarragona. Arreu demostrem
que som la força que fa avançar
l’independentisme i que alhora
cuida la gent. Per això, ho tor-
narem a fer, un cop més, per la
Catalunya sencera.

Perquè la sortida d’aquesta
crisi no sigui com la de la crisi
del 2008 cal que no la gestionin
els mateixos. Ja sabem què
passa quan governen els de
sempre. Per això cal un nou li-
deratge, també, per no sortir
d’aquesta crisi amb més reta-
llades. Cal més inversió i la de-
fensa del servei públic per da-
vant de tot. Més educació, més
cultura, més serveis socials,
més salut, més lluita contra el
canvi climàtic... Una responsa-
bilitat amb el país i la seva gent.

Aquest diumenge tenim una
nova cita electoral. Una més, i no
ens fa por. Som aquells que
quan hi ha urnes, sempre hi
som; i que quan no hi són, som
els que les posem. El nostre
compromís amb Catalunya és
avui més nítid que mai: defen-
sarem el país i la seva gent.

No ho volíem, ni la situació
ho recomanava, però hem posat
tots els esforços per superar
una nova operació d’Estat amb
els tribunals imposant aquest 14
de febrer. Primer, inhabilitant el
president Torra per una pan-
carta i, després, suspenent el De-

cret que posposava les elec-
cions per celebrar-les en una mi-
llor situació sociosanitària. L’Es-
tat ha organitzat, un cop més,
una nova operació de tots els
seus poders. Tots a l’una con-
vençuts que avui Illa és l’opció
que ens salvarà de tots els mals.

Però siguem clars: avui el
PSC només pot aspirar al mateix
que Ciutadans podia aspirar fa
tres anys: ser la primera força de
l’oposició, però no governar.
Avui, igual que ahir, i igual que
demà, no hi ha una majoria que
ho avali. El país se sap republi-
cà i empoderat, no vol ser una
sucursal de Madrid.

Davant un socialisme sense
projecte ni voluntat transfor-
madora, que apareix com a sal-
vador de tot allò que no ha sa-
but –ni volgut– fer quan ha po-
gut, Esquerra Republicana. Un
progressisme sense fissures,
d’autèntica resposta republica-
na a l’Estat i als seus poders.
Hem de fer que no sumin, per-
què tenim clar què passa quan
sumen. A Barcelona ens va pas-
sar, i ells ho faran tantes vega-
des com calgui per frenar l’in-
dependentisme transformador
que representem.

Tenim proposta, tenim pro-
jecte, tenim lideratge i tenim
equip. Tenim el convenciment
de poder liderar el país i re-
construir-lo de camí cap a la Re-
pública. Ho farem. 

Els semàfors

La Plataforma Salvem el Barri
Antic va impulsar una original
encartellada pels carrers de la
Ciutat Vella de Santa Coloma

per reclamar la seva pacificació i
la instal·lació de zones verdes,

una demanda que fa temps que
traslladen al govern local. 

pàgina 14SOS Barri Antic

L’Ajuntament de Montgat 
ha aconseguit arribar a un acord
amb Adif perquè la companyia

ferroviària assumeixi la
reparació de les zones

malmeses del passeig marítim,
que podrà tornar a obrir 

després de dos mesos tancat.
pàgina 18Aj. de montgat

Els de Javi Rodríguez van
eliminar el Barça de la Copa del

Rei de futbol sala (3-1 a la Colina)
i per segona temporada

consecutiva jugaran la Final Four
d’aquesta competició. Tomas

Drahovsky i Mario Almagro van
ser vitals en aquesta victòria.

pàgina 20Industrias SC
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Tribuna

Com la resta de ciutats europees i del món, Ba-
dalona s’enfronta a reptes de tipus ecològic,
socioeconòmic, sanitari i cultural, que creuen
fronteres i que tenen un impacte directe en la

ciutadania. Són reptes que marcaran el nostre futur i
que només es poden abordar de manera global. El més
recent i brusc, per la rapidesa i la gravetat dels seus efec-
tes, és la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. Les con-
seqüències més severes de l’actual crisi es donen a les
ciutats i recauen sobre les persones en situació de més
vulnerabilitat. Segons les Nacions Unides, el 90% dels
casos registrats de Covid-19 s’han concentrat en entorns
urbans i, dins d’aquests, en els barris més empobrits.

Les primeres accions de resposta a la pandèmia van
venir de la mà dels Estats, però després han estat les
ciutats les que han plantejat solucions imaginatives,
identificant les vulnerabilitats, creant xarxes de soli-
daritat i mobilitzant recursos entre la ciutadania. Ara,
la nova situació derivada de la pandèmia demana de
les institucions una primera generació de mesures de
reacció ràpida i una estratègia de sortida coordinada.
Caldran inversions sense precedents a curt termini,
de tipus social, per evitar que les persones que es tro-
ben en situacions de més risc caiguin de la banda del
cercle de la pobresa, i també inversions en suport al
teixit econòmic i productiu per minimitzar l’impac-
te en llocs de treball. 

Efectivament, totes les administracions es preparen
per sol·licitar els recursos que el pla de recuperació
Next Generation EU ha d’injectar. Perquè arribin fons
a Badalona, també haurem d’identificar quines són
les necessitats i consensuar unes prioritats per a la re-
cuperació. Després, preparar les dades, l’argumentari
i el pla de treball que justifiqui la necessitat dels fons
europeus per a la nostra ciutat. 

En segon lloc, més enllà de la reacció a l’emer-
gència, cal començar a treballar en una sortida sòli-
da per a la ciutat en els pròxims anys. Ara que les va-
cunes permetran emergir progressivament de la fase
més crítica, ens podríem avançar i pensar com ges-
tionarem futures situacions de crisi. A escala local, es
poden identificar els punts d’estrès de Badalona per
reforçar les mesures preventives, de manera que la ciu-
tat i la seva població siguin més resilients davant dels
nous xocs sanitaris, ecològics o econòmics, per men-
cionar els més evidents i immediats.

En tercer lloc, i a mitjà termini, caldria començar
a treballar en un model de desenvolupament local es-
table i robust que reforci Badalona de forma social, eco-
nòmica i mediambiental, i que alhora sigui responsa-
ble amb l’entorn. Un model que doni resposta a les ne-
cessitats i les expectatives de la ciutadania, garantint
el seu benestar material i emocional, però sense com-
prometre la vida de les generacions futures i assumint
la nostra quota de responsabilitat global, com perto-
ca a una ciutat metropolitana europea com la nostra.

Les ciutats del nostre entorn ja ho estan fent. Bar-
celona, però també Mataró, Manresa, Granollers, Ter-
rassa o Viladecans, per citar-ne algunes de properes,

treballen per un desenvolupament local amb la mi-
rada posada en el 2030 i atenent els Objectius de Des-
envolupament Sostenible de Nacions Unides. Són es-
tratègies que depassen els mandats polítics i que te-
nen en compte els criteris de sostenibilitat global es-
tablerts a l’Agenda 2030 de NU. Al mateix temps,
aquests municipis prioritzen uns eixos estratègics de
treball de ciutat que responen al perfil i context pro-
pis i es fonamenten en les seves fortaleses, els seus trets
distintius i les aspiracions de la seva població. Ho fan
per mitjà de processos àmpliament participats amb
diversos col·lectius públics i privats, entenent com a
privat qualsevol col·lectiu amb o sense ànim de lucre.  

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, o Ob-
jectius Globals, inclosos a l’Agenda 2030, són una pau-
ta d’actuació global, basada en la recerca, internacio-
nalment acordada per erradicar la pobresa, protegir el
planeta i aconseguir una prosperitat sostenible per a
tothom. Derivat de l’Objectiu número 11, es va apro-
var la Nova Agenda Urbana, que orienta les polítiques
públiques locals per a unes Ciutats Sostenibles. 

Dit així, semblarien objectius inabastables i allunyats
de les necessitats de Badalona, que són prou definides
i urgents. No obstant, institucions de diferents nivells
han desenvolupat mesures molt pràctiques per aterrar-
los, amb uns marcs d’indicadors molt específics, que do-
nen solucions reals per a cada context, també per a una
ciutat com Badalona. La quantitat d’exemples i l’expe-
riència acumulada per governs de tots nivells d’arreu
del país, d’Europa i del món és molt rica, s’actualitza con-
tínuament i permet aprendre i transferir sobre segur.

I quins són els avantatges de dotar-se d’una
Agenda 2030 i una Agenda Urbana per a Badalona? 

Primer, que permet desplegar una estratègia co-
herent per a la ciutat i blindar unes línies prioritàries
de treball de cara a la pròxima dècada, indepen-
dentment de les alternances polítiques. 

També atorga una posició sòlida per accedir als fons
previstos dins del nou marc de finançament europeu.
Perquè les ciutats que tinguin en els pròxims anys una
Agenda Urbana que incorpori les prioritats globals, i
alineada amb Europa, es trobaran més ben posicio-
nades, sobretot tenint en compte que la Política de Co-
hesió reserva un 6% dels fons al suport directe a polí-
tiques de desenvolupament urbà sostenible.

Internament, obre processos participatius que in-
volucren col·lectius ciutadans i els fa corresponsables del
seguiment de les mesures acordades. Un dels aspectes
més rellevants de l’aplicació de l’Agenda 2030 és que fa
responsable tothom, des dels Estats fins a cadascun dels
ciutadans, passant pels diferents nivells de govern. 

I finalment, posiciona i dona visibilitat a la ciutat i
la situa en el mateix nivell de responsabilitat que altres
ciutats del nostre entorn més proper, però també nacional
i europeu, amb el desenvolupament global sostenible.

Per això, si Badalona es decideix a treballar per
consensuar una Estratègia 2030 i una Agenda Urbana,
estarà construint el futur de la ciutat i assumirà tam-
bé la seva quota de responsabilitat global.

per mireia Sanabria, membre de Restarting Badalona

La responsabilitat global de Badalona
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Si Badalona consensua una Agenda
2030 i una Agenda Urbana, estarà
construint el seu futur i assumint la
seva quota de responsabilitat global

““

@Pepm_Sanz: El que donaria per anar a la
tele espanyola i dir: Bueno, yo hablo caste-
llano, but I'm going to speak English because
I want everyone to be able to understand me.

@Edgar_Cotes: Haurem fracassat com a
poble si mai s’organitza un premi de litera-
tura de terror en català i no el bategem com
el Premi d’Horror de les Lletres Catalanes.

@Occat93: Avui han atracat la meva àvia
de 92 anys. Tercer cop en pocs anys. Tercer
cop que ha muntat tal pollastre i resis-
tència que no li han pres res. Espectacular.

flaixos
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Les enquestes els dibuixen
un escenari amb uns resul-
tats molt discrets, similars

als del 2017. Per què creu que el
missatge d’En Comú Podem no
acaba de quallar?
Les enquestes s’han d’agafar amb
pinces. Són una foto fixa i, en
aquesta ocasió, l’abstenció pot ser
alta i hi ha molts indecisos. De fet,
ens preocupa que hi pugui haver
molta gent que no vagi a votar. Dit
això, la ciutadania reclama un can-
vi i per aconseguir-lo s’ha d’anar a
votar. Estem intentant que el can-
sament col·lectiu no ens aturi.

Parla de canvi. El lema de la seva
campanya és ‘El canvi que Cata-
lunya mereix’. Sembla que els mis-
satges contundents dels últims
anys de Pablo Iglesias i Ada Colau
han quedat enrere.
Depèn de com es miri. És cert que
la paraula canvi es fa servir molt en
política, i que pot semblar recurrent,
però quan parlem de canvi parlem
de canviar la forma de governar i de
fer les coses diferent. Volem posar
la gent al centre de les polítiques,
i un exemple d’això és que la sani-
tat sigui 100% pública.

S’està parlant molt dels pactes
postelectorals. Si han de triar en-
tre Salvador Illa (PSC) o Pere Ara-
gonès (ERC), a qui li donarien el su-
port per ser president? Per Laura
Borràs (JxCAT) ja no li pregunto.
Parlar de formes concretes amb la
quantitat d’indecisos que hi ha és
complicat.  Ara mateix estem centrats
en aquesta bossa de votants perquè
creiem que poden ser determinants.

Però si volen governar hauran de
pactar.
Volem un Govern d’esquerres on els
comuns siguem forts per poder tan-
car un bon acord. Sempre hem dit que

això no va de qui té més vots i que cal
estar a l’altura del que la gent espera
d’aquestes eleccions, que és un can-
vi de Govern i de forma de governar.

Un tripartit amb el PSC i ERC,
però, sembla complicat. ERC ha dit
que no ho preveu “en cap cas”. No
sé si temen que els republicans i
JxCAT es tornin a entendre mal-
grat les seves diferències.
Aquí és on insistim en la responsa-
bilitat. Les entitats i els moviments
socials parlen d’una dècada per-
duda en polítiques socials i cal re-
cordar que ERC ha estat governant
des del 2015. Per no parlar del que
ha passat amb la pandèmia, les re-
sidències... JxCAT i ERC s’han tirat els
plats pel cap en un moment com
l’actual.  Si es repeteix aquesta fór-
mula, hi haurà molta decepció.
Nosaltres demanem responsabilitat

quan veiem aquests vetos creuats
entre ERC i el PSC, perquè si no és
ara no serà mai. No podem tenir el
mateix veient com s’ha gestionat la
pandèmia i amb ERC no fent res per
revertir les retallades convergents.

Amb vostès governant, la gestió
de la pandèmia hauria anat millor?
A tots ens va agafar de nou i cada dia
s’ha hagut d’anar improvisant. Tot-
hom ha fet el que ha pogut. Però el
Govern, ara que gairebé fa un any de
la pandèmia, no ha enfortit prou els
serveis públics i no ha estat del tot
transparent. Encara hi ha coses que
no sabem sobre les residències. Jo
tinc responsabilitats al Districte de
Ciutat Vella [de Barcelona ] i he po-
gut comprovar l’opacitat del Go-
vern. Nosaltres això ho hauríem fet
diferent, i ha faltat més diàleg amb
els ajuntaments, el territori... De ve-

gades ens fa por la desconnexió del
Parlament amb la ciutadania. Ha
faltat més humanitat.

Per tancar la qüestió dels pactes i
la investidura: un escenari amb
Salvador Illa de president amb els
seus vots i els de Cs, PP i Vox, si els
números surten, el contemplen?
No. I gairebé no cal afegir res més.
Ens retreuen molt els vots de Valls a
l’Ajuntament, però nosaltres no po-
dem determinar qui vota a qui. No
es poden acceptar o no acceptar els
vots en una investidura. La respon-
sabilitat és amb qui t’ajuntes després.

Fa pocs dies la candidata de la
CUP, Dolors Sabater, ens deia
que “els comuns han perdut l’es-
perit del 15-M”.  Ja sé que em dirà
que això no és cert, però creu que
la gent del 15-M es pot veure re-
flectida en En Comú Podem?
Crec que continuem tenint l’espe-
rit del 15-M, però amb el valor
afegit d’haver passat per les insti-
tucions. Hem estat capaces de
veure les complexitats de governar,
que de vegades poden semblar ex-
cuses, però no ho són. Hi ha resis-
tència als canvis per mantenir l’sta-
tu quo. Pel que fa al relat, tenim un
horitzó clar i mantenim la indig-
nació, però hem de tenir la capa-
citat de fer possible les coses. A Bar-
celona hem vist que l’horitzó hi ha
de ser, però també les fórmules del
mentrestant.

La veig realista.
Amb l’habitatge, per exemple, hem
tingut una capacitat d’acció baixa,
però hem fet molts pisos públics. La
valentia política no ha fet que s’atu-
rin els desnonaments, però hem
creat la figura de l’acompanyament
i, quan hem anat de la mà amb les
entitats, s’ha aprovat la llei per regular
els lloguers. Veiem que es presenten
recursos perquè el sistema és fort i
l’statu quo no canvia de la nit al dia.

En la mateixa entrevista, Sabater
els acusava d’anti independen-

tistes. Creu que el votant inde-
pendentista els percep així?
Hi ha polarització, però els discursos
de o blanc o negre no aporten res,
perquè hi ha molts grisos. El 2015
vam defensar el referèndum i hem
denunciat la situació dels presos
polítics. Aquesta retòrica no ajuda.

Ara que parla del referèndum, la
seva cap de llista, Jéssica Albiach,
diu que el defensen, però que ara
“no és el moment de generar ex-
pectatives”. 
En un moment com l’actual, amb
una crisi sanitària, econòmica i social,
i havent vist que qüestions que
eren competència de la Generalitat
no s’han gestionat bé, l’objectiu ha
de ser canviar el model econòmic i
assegurar el benestar de la gent.

Està fent un “ara no toca”.
La prioritat de la Generalitat han de
ser els serveis públics. Això no vol dir
que no es pugui seguir treballant en
altres qüestions, com demostra la fei-
na que està fent Jaume Asens amb
la reforma del delicte de sedició.

Però el PSOE hi acabarà donant su-
port? També hi ha sobre la taula
l’indult als presos polítics.
Si Podemos no fos al govern espa-
nyol, de tot això no se’n parlaria. So-
bre el delicte de sedició, l’única
proposta per reformar-lo que hi

ha sobre la taula és la nostra. Hi ha
resistències al PSOE però seguirem
lluitant. I sobre l’indult, va molt
més lent del que voldríem i estem
pressionant tot el que podem.

Ha fet referència a la sanitat en di-
versos moments. Al seu programa
la situen com a primera prioritat
i aposten perquè la despesa sa-
nitària en funció del PIB sigui del
7%, quan ara no arriba al 5%. Hi
ha els diners per fer-ho?
Això depèn de tenir unes finances
públiques més fortes. Cal aug-
mentar la pressió fiscal a qui més té.
És de justícia enfortir els serveis
públics amb un augment d’impos-
tos, com per exemple el de patri-
moni o per tenir habitatges buits.

Vostè fa 14 anys que viu aquí i
aquestes eleccions seran les pri-
meres en les quals podrà votar. Hi
ha un milió de residents a Catalu-
nya que no podran fer-ho perquè
no tenen la nacionalitat espa-
nyola. No és un tema menor...
L’horitzó ha de ser canviar la llei. Però
mentrestant cal visibilitzar aquest mi-
lió de persones i aquí és clau el pa-
per de la ciutadania amb iniciatives
com la de Casa Nostra Casa Vostra.

Ara són al govern de l’Estat.
Sí, però la cartera d’immigració és
del PSOE. No ho oblidem.

“Encara hi ha coses
que no sabem sobre

les residències”
Jessica González / Número 3 de la llista d’En Comú Podem

González fa el salt a la política nacional per primera vegada després d’haver entrat 
a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat. Amb només 31 anys, confessa
que arribar al Parlament li fa respecte, però que al mateix temps suposa un repte. 

Un dels seus objectius és aportar una visió de gènere i antiracista a la cambra catalana.

Albert Ribas
BARCELONA

Perfil | Una catalana de Barranquilla
Jessica González va arribar a Barcelona fa 14 anys per estudiar Ciències Polítiques a la Universi-
tat Pompeu Fabra des de Barranquilla (Colòmbia). Ha treballat com a investigadora i formado-
ra al Tercer Sector i actualment és consellera tècnica al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

“Seguim tenint l’esperit 
del 15-M, però amb 
el valor afegit del pas
per les institucions”

Foto cedida

Entrevista
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OBRES4La reconstrucció del
Pont del Petroli és un dels grans
projectes que té sobre la taula l’e-
xecutiu encapçalat per Xavier
García Albiol. Per poder garan-
tir que la nova estructura és ca-
paç de resistir temporals com el
Glòria, el consistori ha confiat els
estudis tècnics i d’onatge al La-
boratori d'Enginyeria Marítima
de la Universitat Politècnica de
Catalunya (LIM-UPC), que ja
treballa per esclarir les causes del
trencament del pont el gener
del 2020.

“Volem determinar quins
canvis cal fer a l'estructura anti-
ga, saber exactament quin va ser
el punt més malmès i poder
aconseguir una proposta de pont
que aguanti 50 anys més", asse-
nyala el rector de l’UPC, Francesc
Torres, en declaracions recolli-
des per l’ACN. Amb aquest ob-
jectiu, els investigadors han re-
creat la icònica infraestructura en
dues maquetes a diferent esca-

la que posaran a prova en un si-
mulador d’onades per reprodu-
ir els efectes del temporal. 

“Necessitem assajos per veu-
re la interacció de la força de les
onades amb les potes, la turbu-
lència de l'escuma i quina dissi-
pació tenen”, apunta el director
de l’LIM-UPC, Agustí Sánchez,
que assegura que també es tin-
dran en compte paràmetres com
l'augment del nivell del mar i l'es-

calfor de l'aigua a causa del can-
vi climàtic.

La intenció del govern local
és poder aixecar la nova estruc-
tura l’estiu del 2022 i la inver-
sió prevista serà de prop d’1,5
milions d’euros. “Volem recu-
perar un espai molt estimat
pels veïns de Badalona, però vo-
lem fer-ho amb màximes ga-
ranties”, conclou Albiol, afegint
que trigaran el que faci falta.

Albiol visita les instal·lacions on s’està realitzant l’estudi d’onatge. Foto: ACN

Un pont del Petroli per resistir
50 anys més de temporals

» La UPC inicia estudis d’onatge per trobar les causes del trencament
» Albiol preveu poder aixecar la nova estructura l’estiu del 2022

Nova proposta dels artistes
per conservar la mobba

CULTURA4Una plaça amb àni-
ma. Aquesta és la proposta alter-
nativa que els artistes de la fàbri-
ca Mobba presentaran al consis-
tori a principis de març per evitar
la completa desaparició del pro-
jecte artístic que s’ha gestat els úl-
tims 16 anys. El plantejament
dels afectats permetria mantenir
el pla de construcció d’una zona
verda sense haver d’enderrocar tot
l’edifici, que podria convertir-se en
un centre de cultura públic. 

Segons detallen els artistes, la
proposta que presenten con-
templa la instal·lació d’un parc

verd de 1.700 metres quadrats i
l’aprofitament de la part més
icònica de l’antiga fàbrica de ba-
lances –uns 1.000 metres qua-
drats en planta–que servirien per
acollir un equipament cultural
que aprofiti el bagatge artístic de
les companyies de la Mobba. 

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment ha confirmat que l’ender-
rocament tindrà lloc a l’abril,
acabant d’aquesta manera amb
els “problemes de seguretat” pel
seu estat actual, i apunta que està
estudiant la construcció d’un
aparcament soterrani al solar.

El Suprem cita a declarar
Téllez pels cartells de l’1-O

TRIBUNALS4El Tribunal Su-
prem ha citat a declarar l’exre-
gidor de Guanyem a l’Ajunta-
ment de Badalona José Téllez pel
cas dels cartells de l’1-O. Té-
llez –que va ser absolt per l’Au-
diència de Barcelona pels ma-
teixos fets– haurà de comparèi-
xer el pròxim 23 de febrer des-
prés que l’alta cambra hagi ad-
mès a tràmit el recurs presentat
per la Fiscalia al respecte.

L’exregidor va ser condem-
nat pel Jutjat Penal número 7 de
Barcelona a pagar més de 4.000
euros per un delicte de desobe-

diència, malgrat que no va haver
de deixar el càrrec. El tribunal va
considerar aleshores que Téllez
havia retirat d’un cotxe de la Gu-
àrdia Urbana de Badalona sen-
se el permís dels agents els car-
tells requisats a uns activistes
d’Òmnium Cultural durant una
encartellada al carrer Francesc
Layret, dies abans de la cele-
bració del referèndum d’inde-
pendència. 

El regidor va recórrer la sen-
tència i finalment va ser absolt
per l’Audiència de Barcelona,
que va revocar la condemna.

Condol per la mort del menor
apunyalat en una baralla

SUCCESSOS4L’Ajuntament de
Badalona va decretar aquest di-
mecres un minut de silenci en
memòria d’en Jonathan, el me-
nor que va morir dimarts de
matinada a l’Hospital Germans
Trias i Pujol després de ser apu-
nyalat diumenge en una baralla.
Els Mossos d’Esquadra ja han
obert una investigació per es-
clarir els fets, que van tenir lloc
al carrer Torrent d’en Grau del
barri de Montigalà.

Segons les primeres indaga-
cions, l’agressor –un menor de 14
anys–i el germà de la víctima van
quedar per tractar un afer amorós
i es van enredar en una discussió.
L’enfrontament va anar pujant de
to fins que l’atacant va treure
una navalla i es va abalançar so-
bre el jove, moment en el qual la
víctima es va interposar al mig.

El jove va ser traslladat en
estat crític a Can Ruti, on va aca-
bar morint dimarts.

L’exterior de l’antiga fàbrica Mobba. Foto: Anton Rosa

Minut de silenci al consistori. Foto: Aj.

Cultura | Torna la màgia amb convidats de luxe
La 21 edició del Festival de Màgia de Badalona - Memorial Li-Chang arren-
carà el pròxim 13 de febrer amb un cartell de luxe format per artistes de re-
nom internacional que passaran pels teatres del municipi fins al 7 de març.
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Laura Borràs
Junts per Catalunya

“Junts per Catalunya està més
a l’esquerra que els socialistes”

Badalona. Dijous 4 de febrer de 2021.
Dos quarts de nou del vespre. Tea-
tre Margarida Xirgu. La candidata de
Junts per Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura Borràs, acaba
de fer un míting al costat del presi-
dent Puigdemont –via telemàtica–i
de Joan Canadell –presencialment–,
entre altres pesos pesants de la
seva candidatura. Fa menys d’una
setmana, en aquest mateix escenari
hi havia Oriol Junqueras i Pere Ara-
gonès demanant el vot per a ERC,
en un acte on es va deixar veure
Dolors Sabater (CUP). Curiosament,
tots ells noms que apareixeran en
aquesta entrevista. Una conversa
breu, però intensa, mantinguda en
un dels cors de l’àrea metropolitana
i que no podia començar sense par-
lar de la polèmica del dia.

Aragonès l’ha emplaçat a de-
manar disculpes per haver
dit que Junqueras està con-

demnat per corrupció. Ho vol fer?
Si es mira el vídeo del diari El País
[mitjà en el qual Borràs va fer
aquestes declaracions], es veu per-
fectament quin exercici es va fer de

manipulació. La frase és llarga, el
context ho explica i, per tant, si es
vol entendre el que jo vaig dir, és
molt clar. Si se’m vol fer dir el que
no vaig dir, que ho facin ells. Jo no
hi entraré. El respecte per a tots els
represaliats, presos i exiliats, sense
excepció i de tots els partits, no és
que el prediqui, sinó que el prac-
tico des de fa anys.

Per tant, no creu que hagi de de-
manar disculpes a ningú.
És que quan s’agafen les teves pa-
raules, es tallen, es treuen de con-
text i llavors resulta que a sobre ets
tu qui representa que has fet una
cosa que no has fet, doncs la veritat
és que jo vull aturar-ho aquí. No vull
dir-ne res més perquè no pugui tor-
nar a ser descontextualitzat.

També avui, la CUP ha dit que de-
manarà una “garantia absoluta i
verificable” que no hi ha cap
“ombra” de corrupció abans d’in-
vestir-la a vostè, si arriba el cas. La
pot donar, aquesta “garantia ab-
soluta i verificable”?
Jo la dono. Ho he dit sempre. De-
fenso la meva més absoluta inno-
cència. No hi ha cas. Dit això, ja sé
que no puc esperar un judici just a
Espanya, però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

Confia en la CUP? Creu que l’in-
vestirien si fos la més votada?
Nosaltres treballem perquè els elec-
tors confiïn en nosaltres. El que
volem és guanyar-nos la confiança
de molta gent perquè Junts per Ca-
talunya tingui prou força per poder
governar bé.

Però en qualsevol cas necessitarà
aliances.
Cadascú haurà de decidir allà on
vol ser. Tothom haurà de veure de
quina manera contribueix a fer que
la voluntat popular que s’hagi ex-
pressat a les urnes es reprodueixi
després a les institucions. 

En una entrevista amb la xarxa de
periòdics Línia, Sabater deia que
amb Junts per Catalunya els se-
para el “neoliberalisme” i no acla-

ria si li donarien suport o no en
una hipotètica investidura.
Això és una decisió que hauran de
prendre ells. Jo ja n’he vist d’altres, de
decisions que ha pres la CUP. Molt
doloroses, per cert. I que han afectat
tot el país. Només he de dir un nom:
Jordi Turull. Per tant, els toca a ells
decidir on volen estar. Nosaltres es-
tarem sempre per poder fer un go-
vern independentista i posar per
davant de tot el que ens uneix i no
pas el que ens separa.

Un govern de Junts, Esquerra i la
CUP?
Un govern de totes aquelles forces
independentistes que treguin re-
presentació parlamentària. 

Pensa en el PDeCAT també?
Penso en les forces que acabin en-
trant al Parlament. 

Per què no es refereix mai al PDe-
CAT? Àngels Chacón l’acusa de fer
“joc brut”.
Jo no faig joc brut mai. Personal-
ment, sempre m’he referit a totes les
forces independentistes que obtin-
guin representació parlamentària.

Puigdemont deia aquest matí a
RAC1que, si ERC guanya les elec-
cions, vostès investiran Aragonès,

però condicionant-ho al fet que
els republicans tinguin un full de
ruta independentista. 
És que nosaltres ja hem viscut un
govern independentista que no ha
avançat cap a la independència. Per
tant, per compromís amb els nostres
electors, no podem repetir aquest
escenari. Cal trobar unes bases
noves per fer un govern fort en fun-
ció dels resultats de les urnes, però
on el fet determinant no sigui ser in-
dependentista, perquè ja ho érem
abans i no hem avançat, sinó voler
avançar cap a la independència.

Creu que Esquerra no té aquesta
voluntat?
Això ho ha de respondre Esquerra.
Nosaltres ja hem proposat què vol
fer Junts. És una proposta oberta, per
a tothom que hi vulgui ser. Nosaltres
hi serem, per avançar. Els altres que
decideixin on volen ser.

Esquerra ja ho ha respost: la seva
aposta és la “via àmplia”. La seva,
la “confrontació intel·ligent”. I la
CUP diu que totes dues són “solu-
cions màgiques”. No sembla que
l’entesa hagi de ser fàcil.
Nosaltres hi som per avançar. El nos-
tre model és el de l’1 d’Octubre. El de
la via catalana. Creiem que és el
model que ens permetrà posar per4

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria

“Nosaltres ja
hem viscut un
govern que no ha 
avançat cap a la
independència”
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3davant tot el que ens uneix per
aconseguir un objectiu. I a partir
d’aquí, quan aquest objectiu l’hà-
gim aconseguit, potser moltes per-
sones que no estàvem en política
tornarem pel camí que hem vin-
gut, recuperarem les nostres feines
i els polítics ja decidiran com ha de
ser aquesta República Catalana.
Però primer l’hem de tenir. I per
tenir-la hem de ser-hi tots. I Junts
per Catalunya oferim aquesta pos-
sibilitat. Hem posat sempre per da-
vant la unitat. No l’hem predicat,
l’hem practicat. Tenim al nostre in-
terior un ventall de transversalitat
que així ho acredita.

Vostès parlen d’activar la declara-
ció d’independència, però crec que
no ha acabat de quedar clar exac-
tament què i com ho volen fer.
Nosaltres hem parlat d’un procés,
l’inici del qual l’ha de marcar la con-
fiança dels electors i, per tant, ara
l’objectiu és aconseguir el 50% dels
vots i dels escons per tenir aquesta
força per avançar. Com? En primer
lloc, refrendant aquest compromís
al Parlament amb una resolució
que marqui aquesta carta de nave-
gació. I a partir d’aquí, treballar con-

juntament amb tothom i amb totes
les vies obertes. També la de la ne-
gociació, si és que l’Estat en algun
moment decideix ser democràtic
en lloc de només ser espanyol. Però
si aquesta via no prospera, el camí
cap a activar la declaració d’inde-
pendència és el que nosaltres pro-
posem. No proposem un quan, sinó
un què i un com.

D’acord, però permeti’m que ara
li pregunti pel quan.
L’important és el com, perquè això
determinarà que, quan ho fem, no
hàgim de recular. Que quan ho fem,
estiguem en disposició d’aconse-
guir la independència. Nosaltres
mantenim totes les vies obertes,
però els passos han de ser cap en-
davant. I per fer-ho hem de ser-hi
tots. Nosaltres hem fet una pro-
posta i no n’hem vist cap altra. Això
sí que és màgic. Creure que arriba-
ràs a la independència sense tenir
una proposta sí que és màgic. Nos-
altres som molt realistes. Tenim
dosis de realisme acumulades, des-
prés de l’1 d’Octubre, la presó, l’e-

xili... El que volem, precisament, és
deslliurar-nos de la repressió.

Quan parlen de “condicions sufi-
cients” per implementar la inde-
pendència, a què es refereixen?
En primer lloc, a la unitat. I després a
la força democràtica, que és la que
et dona la legitimitat. En qualsevol
país del món no ens plantejaríem si
més del 50% dels vots legitima o no
implementar el que s’ha decidit. Per
tant, quan hàgim transitat aquest
camí que li comentava, hàgim vist
que l’única sortida és l’activació de
la declaració d’independència i esti-
guem en disposició de defensar-la i
d’obtenir reconeixement interna-
cional, ho farem. L’activarem.

mentrestant, vostè també ha pro-
mès bona gestió. Aquest matí,
per exemple, ha dit que vol aug-
mentar en 5.000 milions d’euros
els recursos sanitaris en els prò-
xims cinc anys. No és una qües-
tió menor, tenint en compte les
retallades en sanitat que va fer
Convergència.
Aquesta no és la nostra herència.
Junts per Catalunya és un partit
nou. No tenim drets electorals. Ens
hem guanyat els avals dia a dia en
les circumstàncies més fredes. El
nostre model és de futur. Ja hem
vist que la sanitat és fonamental i
nosaltres la prioritzarem. Quan diem
que volem gestionar i fer front a la
crisi de la Covid, però també ambi-
cionar la independència, és perquè
en una Catalunya independent
aquests recursos hi serien sense cap
problema. En canvi, en una Catalu-
nya autonòmica serà molt més difí-
cil. Però un govern ha de prioritzar i
és evident que nosaltres ho volem
fer en matèria de salut.

La sanitat, l’educació, les mesures
per revertir la crisi social i econò-
mica... són temes que a l’àrea me-
tropolitana, molt colpejada per la
situació actual, preocupen i poden
fer decantar el vot per un partit o
un altre. Per què un veí de Bada-
lona o de l’Hospitalet, per exem-
ple, ha de votar Laura Borràs?
Perquè volem ser un govern que
escoltarà la gent. Que voldrà conèi-
xer les seves necessitats de primera
mà i a partir d’aquí actuar, generant
una xarxa de protecció de la vulne-
rabilitat que és fonamental. Perquè
no ens podem permetre avançar
com a país deixant persones en-
rere. Nosaltres no volem deixar
ningú enrere. Jo tinc sempre molt
present la Muriel Casals quan deia
que, “per poder tenir un estat del
benestar, primer ens cal un estat”.
És obvi que amb les eines actuals
tenim moltes mancances. Però
traurem recursos d’allà on calgui
per fer front a la situació actual. Per
exemple, donant ajuts directes a les

petites i mitjanes empreses, perquè
això és el que està aguantant en
aquests moments moltíssimes fa-
mílies. Nosaltres farem polítiques
per a la vida. Per a la gent.

A l’àrea metropolitana, els últims
anys no han sigut gaire bons per
al seu partit. Només cal veure
aquesta ciutat [a Badalona tenen
un únic regidor] o l’Hospitalet o
Cornellà, on no tenen representa-
ció. Creu que podrà guanyar-se la
confiança d’aquest territori?
Nosaltres aprenem dels errors que
s’hagin pogut cometre en el passat,
però mirem endavant. Estem crei-
xent, la gent ens està fent confiança...
Som generadors d’il·lusió en un mo-
ment que es parla de molta desmo-
tivació i desafecció. La campanya de
recollida d’avals ens ha demostrat
que el nostre projecte il·lusiona,
també a l’àrea metropolitana. Jo
confio en tota aquesta gent que se
m’acosta i em diu que seré la pri-
mera presidenta de la Generalitat.
Som portadors d’esperança.

Puigdemont deia el 2017, en una
entrevista amb la xarxa Línia, que
“l’àrea metropolitana és una es-
tructura d’Estat” i que “Catalunya
es juga el seu futur aquí”. Creu que
s’ha actuat prou en conseqüència
durant aquests anys?
Segurament no, i per això treballem
i hem de treballar més. Jo li puc as-
segurar que sí que l’he recorregut
molt. Subscric plenament les pa-
raules del president Puigdemont i,
si no hem treballat prou, tenim tota
l’energia per fer-ho encara més a
partir d’ara. Nosaltres volem una re-
alitat metropolitana forta.

Potser el fet que persones com
Joan Canadell facin propostes con-
siderades de dretes [eliminar l’im-
post de successions, per exemple]
i altres, com Jordi Sánchez, situïn
Junts com un partit de centrees-
querra no ajuda que els electors
tinguin clar què estan votant en
l’eix esquerra-dreta amb vostè.
Els nostres votants ens situen al cen-
treesquerra. Així ho demostren els
estudis sociològics que s’han fet. I el
millor termòmetre per saber com
són els partits és allà on els seus vo-
tants els ubiquen. Nosaltres estem
més a l’esquerra que els socialistes i
fem polítiques més progressistes que
el govern que necessita dir-se’n per-
què només progressa en repressió. 

Vostè personalment es considera
de centreesquerra?
A mi les etiquetes no m’agraden. El
que és important és que persones
d’un espectre ideològic molt ampli si-
guem capaces de treballar plegades
i de posar-nos d’acord per avançar.
Això és el que necessita el país i el que
representa Junts per Catalunya.<

Entrevista

– ¿Pot donar una “garantia
absoluta i verificable” que 
no hi ha cap “ombra” de
corrupció, tal com ja ha dit 
la CUP que li demanarà en el
supòsit d’haver-la d’investir?

– Jo la dono. Defenso la meva
més absoluta innocència. 
Dit això, ja sé que no puc
esperar un judici just a Espanya,
però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

“Arribar a la independència sense
tenir una proposta sí que és màgic”

“En qualsevol
país no ens
plantejaríem si
el 50% dels vots
legitima o no”
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Inici dels enderrocs a Alfonso
Comín per fer-hi pisos públics
HABITATGE4L’Institut Català
del Sòl (INCASOL) de la Gene-
ralitat de Catalunya ha iniciat
aquesta setmana, en coordinació
amb l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet, les actua-
cions per enderrocar dues fin-
ques del carrer Bruc al barri de
Fondo. La demolició d’aquests
edificis permetrà la construcció
d’un nou bloc de pisos públics
que comptarà amb 39 habitatges
protegits de lloguer social per a
veïns del municipi.

La previsió és que un cop ai-
xecat el nou immoble després de

l’enderroc es pugui prosseguir
amb el pla d’urbanització de la
plaça Alfonso Comín –on s’ub-
icarà una de les façanes del nou
bloc–, la primera fase del qual ja
es va obrir a la ciutadania el
2020 amb la connexió entre els
carrers Juan Valentín Escalas i
Listz. El projecte també preveu la
construcció durant aquest 2021
de dues escales mecàniques al
carrer Bruc per salvar un desni-
vell de deu metres i que compta-
ran amb una inversió de 450.000
euros. A més, aquest mateix any
es procedirà a rehabilitar edificis.

PROTESTA4Els carrers del nu-
cli antic de Santa Coloma de
Gramenet van aparèixer di-
jous de la setmana passada
encartellats amb consignes re-
ivindicatives. L’original inicia-
tiva impulsada per la Plata-
forma Salvem el Barri Antic te-
nia l’objectiu de reclamar la pa-
cificació de la zona de la Ciutat
Vella i la instal·lació de més es-
pais verds, unes demandes que
fa temps que estan sobre la tau-
la del consistori encapçalat per
Núria Parlon.

L’acció de protesta, però, va
resultar en alguns casos extre-
madament efímera. Segons de-
nuncia la plataforma, molts dels
rètols que es van penjar durant
la nit de dimecres ja havien es-
tat retirats dijous de bon matí,
només unes hores després de
l’encartellada reivindicativa. 

“Sorprèn la rapidesa en cen-
surar la reclamació veïnal per
part d’alguns i la lentitud o la
manca d’interès per fer de la ciu-
tat un espai més amable. Les pe-
ticions per a l’Ajuntament són

molestes, però per a l’entitat
són necessàries. No es deixaran
de fer encara que alguns inten-
tin esborrar-les coartant la lli-
bertat d’expressió”, assenyalava
contundent l’agrupació en un
comunicat, en el qual apuntava
que la iniciativa es podria es-
tendre pròximament a altres
barris del municipi.

Entre els diferents missatges
impresos en els rètols i repar-
tits per carrers cèntrics com el
de Vistalegre o el de Josep Pe-
dragosa i Banús hi havia con-
signes crítiques farcides d’un
humor àcid com “Voreres tran-
sitables  només si camines de
costat” o “Zones verdes per al
barri. Si les trobes, premi”.

Un dels rètols reivindicatius penjats per la plataforma. Foto: FAMPAS 

Encartellada veïnal efímera
per un barri antic més verd

Imatge virtual de com quedarà el nou edifici d’habitatge públic. Foto: Aj.

Drogues | Detingut amb 187 kg d’haixix sota un bressol
La Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa van dur a terme un operatiu per desarticular
una màfia dedicada al tràfic de drogues internacional instal·lada a Santa Coloma. Un
dels quatre detinguts va ser enxampat amb 187 kg d’haixix sota el bressol del seu fill.
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ERC denuncia “joc brut” per la
retirada de cartells electorals

POLÍTICA4La secció local d’ERC
ha denunciat públicament l’ar-
rencada de propaganda electo-
ral de la seva formació dels car-
rers de Sant Adrià de Besòs. En
un comunicat, els republicans
asseguren que no es tracta d’un
fet aïllat i que la retirada de car-
tells de la via pública ja s’ha
convertit en un “costum de cada
convocatòria electoral”. “Estem
davant d’un fet gravíssim, per-
què va contra els nostres drets
fonamentals de participació po-
lítica, i ignora la legislació elec-
toral i la mateixa Junta Electo-

ral”, assenyala al respecte el re-
gidor adrianenc i candidat al
Parlament, Pol Carrión, que
considera que l’arrencada no té
cap justificació més enllà de la
discrepància política.

Des d’ERC apunten que es-
tan consultant els seus serveis ju-
rídics per determinar si es poden
emprendre accions legals contra
aquests “actes vandàlics” que
vulneren els “drets electorals” de
la formació i veuen “raons d’odi
contra la ideologia” i “por pels re-
sultats” com a detonants d’a-
questa reiterada “persecució”.

mEDI AmBIENT4La costa del
Besòs és la zona del litoral me-
tropolità amb pendents més
pronunciades. Aquesta és una de
les conclusions de l’últim estudi
batimètric realitzat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), que ha comparat la in-
clinació i fondària de les platges
del Barcelonès Nord amb les
del Delta del Llobregat.

Les mostres obtingudes a
Sant Adrià de Besòs, Badalona i
Montgat han permès detectar
l’existència d’un pendent que
assoleix gairebé els vint metres
de profunditat en la distància
que va des de la primera línia de
costa i fins a 400 metres mar en-
dins. Aquesta franja del litoral és
la que es veu més exposada al
pas dels temporals i, per tant, és
la zona on els investigadors es-
tudien emprendre accions cor-
rectores per frenar la regressió
de les platges, una de les grans
problemàtiques de la costa me-
tropolitana nord.

En el cas de Sant Adrià,
aquest estudi cartogràfic marí

conclou que és el municipi on  el
litoral assoleix profunditats més
grans a menys distància de la
costa, ja que només a 300 me-
tres de la platja la fondària arri-
ba fins als 18 metres. 

A Badalona, la rampa és molt
més pronunciada, de manera
que a uns 300 metres de l’espi-
gó del Port de Badalona ja es de-

tecta una profunditat de gairebé
20 metres. Els resultats a Mont-
gat indiquen que el fons marí és
més suau i que la rampa sub-
mergida és menys inclinada.
Tanmateix, aquesta part del li-
toral parteix de nivells més pro-
funds a primera línia de costa,
assolint uns 10 metres en només
500 metres mar endins.

La platja del Fòrum de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: AMB

Les platges del Besòs, la zona
del litoral amb més pendent

Un dels cartells electorals d’ERC arrencats. Foto: ERC Sant Adrià

Tribunals | Acord per rebaixar penes a narcos de la mina
El judici contra disset membres de sis clans familiars del barri de la Mina ha acabat
abans de començar amb un acord amb la Fiscalia. Els acusats han reconegut que
van traficar amb drogues a canvi de rebaixar les penes per evitar tornar a la presó.
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Montgat | Tiana

Apartar Hernández, 
un acte de “responsabilitat”

TIANA4La retirada d’atribu-
cions al regidor d’Urbanisme i
Habitatge de l’Ajuntament de
Tiana, Mateu Hernández, va
ser un acte de “responsabili-
tat”. Així ho ha confirmat l’al-
caldessa Marta Martorell, que
insisteix que es tracta d’una
mesura temporal a l’espera de
poder esclarir uns fets dels quals
es desconeix encara la natura-
lesa i la gravetat. Cal recordar
que aquesta suspensió de com-
petències es va fer pública al Ple
celebrat el passat 2 de febrer,
malgrat que el decret d’avocació
es va signar una setmana i mit-
ja abans, el 22 de gener.

Hernández s’ha vist recent-
ment esquitxat per les irregula-
ritats en la votació dels pressu-
postos participatius. Segons va
confirmar Martorell, el regidor
va recopilar dades personals i el
sentit de vot de veïns a través de
grups de WhatsApp, que des-
prés van ser introduïts en el
sistema per la batllessa.

Per altra banda, en la sessió
del 2 de gener es va donar llum
verda al Pla local d’Infància i
Adolescència i al Pla d’Accessi-
bilitat en matèria de Via Pública
i Transport, un primer pas per
avançar en la configuració d’una
reglamentació universal.

mONTGAT4Les obres per re-
parar les zones malmeses del
passeig marítim de Montgat ja
han començat. L’Ajuntament
ha aconseguit finalment arri-
bar a un acord amb Adif, de ma-
nera que la companyia ferro-
viària serà l’encarregada d’as-
sumir l’actuació per arranjar
l’esfondrament de part de l’es-
tructura que va causar el pas
d’un temporal. 

La previsió és que els treballs
per arranjar l’esvoranc causat
per l’aigua puguin finalitzar du-
rant aquest mes de febrer, de
manera que la zona del passeig
marítim afectada –que es troba
a l’altura de l’estació de Montgat
Nord, al límit del municipi amb
el Masnou– podrà reobrir al
públic després de prop de tres
mesos tancada per motius de se-
guretat. Cal recordar que el con-
sistori aixecava la veu la setma-
na passada per reclamar a la Di-
recció General de Costes una “so-
lució urgent” per reparar les zo-
nes greument malmeses del pas-
seig montgatí.

Segons informa el govern
local en un comunicat, l’alcalde
Andreu Absil està mantenint
diverses reunions amb el Mi-
nisteri per a la Transició Ecolò-
gica del govern espanyol i amb
Adif perquè, a més de la solució
d'urgència per protegir l'estació,
també es pugui accelerar el pro-
jecte que ha de consolidar l’es-

tabilitat del litoral del municipi.
Aquest projecte preveu la cons-
trucció d’una escullera i pretén
frenar la degradació del front li-
toral, que durant el 2020 s’ha
vist afectat pel temporal Glòria
i per diverses llevantades que
han provocat importants des-
perfectes i han agreujat l’estat de
regressió de les platges.

La zona del passeig marítim de Montgat esfondrada. Foto: Aj.

Adif assumeix les obres de
reparació del passeig marítim

El Ple telemàtic del passat 2 de febrer a l’Ajuntament de Tiana. Foto: Aj.

Serralada de marina | Prohibides les batudes de caça
El Departament d’Interior de la Generalitat ha prohibit les batudes de caça ma-
jor durant els caps de setmana a la Serralada de Marina. La restricció es produ-

eix després de la mort d’un home abatut accidentalment al Vallès Oriental.
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4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sis-
tema de pensions. 

D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Se-
guretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han fle-
xibilitzat els criteris per accedir a l’in-
grés mínim vital.

Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmi-
ques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o pa-
ternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 eu-
ros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Se-
guretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà ac-
cés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pen-
sions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions? 

Anem a pams: fins ara, el sis-
tema reconeixia aquest comple-
ment només a les dones que fos-
sin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’inca-
pacitat, jubilació o viduïtat. El mi-
nistre Escrivá –que ha detallat que

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una cai-
guda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la re-
ducció de la pensió. 

Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com do-
nes tindran dret al nou comple-
ment, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acredi-
tar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Uni-
tat de Convivència per tal de fa-
cilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a per-
sones que viuen a centres resi-
dencials de caràcter no perma-
nent, com albergs o cases d’aco-
llida. També s’introdueix el con-
cepte “unitat de convivència in-
dependent” en casos de violèn-
cia masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es pos-
sibilita que situacions determi-
nades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.

» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

Un sistema de pensionsmés just
Pàgines especials

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones



La Penya de Carles Duran de-
butarà a la Copa del Rei de bàs-
quet demà a dos quarts de set de
la tarda contra el Baskonia. Ba-
dalonins i vitorians són dos clàs-
sics de la competició (de fet,
després de Madrid i Barça són el
tercer i el quart equip amb més
copes a les seves vitrines, amb
vuit i sis, respectivament) i bus-
caran el bitllet per a la segona se-
mifinal, on jugaran contra el
vencedor del Barça-Unicaja d’a-
questa nit. La Copa 2021 es ju-
garà entre demà i diumenge al
WiZink Center de Madrid.

Els verd-i-negres estrenaran
una equipació especial (inspira-
da en la que va vestir l’equip en la
consecució de la segona Korac, la
temporada 1989-90) i tornen a
una competició que es van perdre

la temporada passada, igual que
els de Dusko Ivanovic.

Els precedents en aquesta
competició, però, són clarament
favorables als bascos, ja que la Pe-
nya ha perdut sis dels vuit partits
que ha jugat contra els alabesos
a la Copa. Les dues victòries,
però, són d’aquelles que es re-
corden: la que va donar el títol del
2008 (que es va jugar a Vitòria)
i la dels quarts de final de fa dos
anys, amb una exhibició (37
punts) de Nico Laprovittola.

Esportivament, Duran tin-
drà tota la plantilla a la seva dis-
posició, incloent-hi la darrera
incorporació, Demetrius Jack-
son, que ja va debutar, jugant ga-
irebé 10 minuts, en la victòria dels
verd-i-negres a la pista de l’U-
CAM de Múrcia (84-91).

La Copa 2021, però, arrenca
avui, amb els partits de quarts
entre el Tenerife i el San Pablo
Burgos (a dos quarts de set) i el
Madrid-Valencia (a dos quarts
de 10 del vespre).

Albert Ventura encara un rival en el partit de l’ACB. Foto: CJB

L’hora de la Copa: la Penya
debuta contra el Baskonia

» Verd-i-negres i alabesos són el tercer i quart equip al palmarès
» El WiZink Center de Madrid acull la cita, entre demà i diumenge

L’Industrias elimina el Barça 
i jugarà una nova final four

La Colina va convertir-
se en l’escenari de la fe-
licitat de l’Industrias

Santa Coloma, que abans-d’ahir
va eliminar el Barça (3-1) i juga-
rà la segona Final Four de la
Copa de futbol sala consecutiva.

Tomas Drahovsky va avançar
l’Industrias quan només s’ha-
vien jugat quatre minuts, tot i que
Ximbinha va marcar el gol de l’ex
sis minuts després. El partit ar-
ribaria sense més gols al descans.

El pivot tornaria a veure por-
teria al novè minut de la represa.
Bruno Petry, quan només havien

passat quatre minuts d’aquest gol,
sentenciaria el matx i, d’alesho-
res fins al final, els colomencs van
haver de defensar-se de l’atac
de cinc dels visitants. La figura del
porter Mario Almagro va ser clau
en la recta final del partit.

TORNA LA LLIGA
L’equip haurà de recuperar for-
ces ràpidament (tot i que l’eufò-
ria farà més fàcil la resta de la set-
mana), ja que aquest cap de set-
mana torna la lliga a la Colina,
amb el partit de la 20a jornada
contra l’O’Parrulo.

L’Snatt’s Sant Adrià guanya 
el derbi de la Lliga femenina 2
BÀSQUET4Victòria local al der-
bi basquetbolístic de la segona
volta. L’Snatt’s Sant Adrià de
Dani José va derrotar diumenge
passat la Penya (75-50). Aquest
resultat significa la quarta victò-
ria seguida de les adrianenques,
mentre que el Joventut enllaça
quatre partits perdent.

La victòria s’explica en part
per l’encert ofensiu de Sarah
Saba (19 punts) i Marina Vallès
(16) i pel treball que les locals van
fer sobre la pivot verd-i-negra Mi-
nata Keita (ex de l’Snatt’s). L’e-
quip de Guillem Abelló només va

tenir opcions durant els primers
10 minuts de partit (16-14), ja que
a partir del segon parcial, el der-
bi va tenyir-se clarament de co-
lor lila fins a la botzina final.

El conjunt adrianenc voldrà
seguir sumant victòries per re-
forçar el seu bon moment i aquest
diumenge a tres quarts d’una
del migdia jugaran a Saragossa,
a la pista de l’Stadium Casablan-
ca. Per la seva banda, les bada-
lonines buscaran la primera vic-
tòria de les darreres setmanes
demà passat a dos quarts de tres
a casa contra l’Andratx.

Nou clam de la UGE Badalona
per dignificar les pistes

ATLETISmE4“Sí, aquestes són
les pistes d'atletisme de Badalo-
na. Quin esportista no voldria en-
trenar aquí? Qui diria que estem
a la quarta ciutat més gran de Ca-
talunya? És un lloc excepcional
que cal aprofitar”. Amb aquesta
piulada, publicada dilluns passat,
la UGE Badalona feia un nou
clam, adreçat a les institucions lo-
cals (govern municipal i també a
l’oposició), perquè dignifiquin i
homologuin les pistes d’atletisme

Paco Águila, situades a la carre-
tera de Canyet.

ZURITA SEGUEIX BRILLANT
De forma paral·lela, una de les
millors atletes del club, Laia Zu-
rita, va debutar el cap de set-
mana passat al Campionat d’Es-
panya absolut aconseguint una
quarta posició en la final dels
400 metres. La jove badalonina
va completar la prova en 56 se-
gons i 83 centèsimes.

Drahovsky celebra un dels dos gols que va marcar. Foto: ISC

Foto: Twitter (@ugebadalona)

futbol | El Seagull vol recuperar sensacions a casa
Després d’una sèrie de mals resultats, el Seagull d’Ana Junyent vol recuperar
sensacions a casa demà passat contra el Zaragoza CFF. L’equip ha abandonat
les posicions de play-off d’ascens després d’encadenar tres partits perdent.

Pau Arriaga
BADALONA

Esports
| 20
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Ricard Farré i Arnau Puig donen vida a
tots els personatges del clàssic de San-
tiago Rusiñol El bon policia, que va pro-
vocar un gran enrenou quan es va es-
trenar, el 1905. 115 anys després, torna
aquesta història de supervivència de dos
amics en un temps de crisi que farà riu-
re el públic d’aquest món en què vivim.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

El bon policia
Santiago Rusiñol

Ordre i aventura (en directe) és un rema-
ke del disc homònim de Mishima que la
banda ha publicat coincidint amb l’on-
zè aniversari de l’inici d’aquella gira.
L’àlbum obre amb Tot torna a començar
des del Gran Teatre del Liceu l’any 2019,
i inclou també actuacions d’aquests úl-
tims anys al Teatre Coliseum, a la Sala
Apolo o al Palau de la Música Catalana.

Música

La Lise, una noia de 16 anys, està acusada
d’haver assassinat la seva millor amiga.
Durant el judici, els seus pares li fan cos-
tat i la defensen, però, a mesura que s’as-
sabenten de la vida secreta de la jove, co-
mencen a plantejar-se si realment co-
neixen la seva filla. Aquesta pel·lícula fran-
cesa del 2019 arriba ara als nostres ci-
nemes per no deixar ningú indiferent.

Pelis i sèries

La chica del brazalete
Stéphane Demoustier

Ordre i aventura (en directe)
Mishima

Allò era abans, això és ara 
El Museu Can Framis de pintura contemporània, que per-

tany a la Fundació Vila Casas i és al districte barceloní de
Sant Martí, acull l’exposició ‘Allò era abans, això és ara’. Es

tracta de la primera retrospectiva de Yago Hortal (Barcelo-
na, 1983), un dels artistes catalans més destacats de la

seva generació. L'exposició, comissariada per Enrique Jun-
cosa, inclou més de quaranta pintures presentades de for-
ma cronològica i ressegueix els catorze anys de la trajectò-

ria de l’artista, que va començar a exposar l’any 2006 i ja
compta amb un notable recorregut internacional.

L’actor Josep Linuesa (Barcelona, 1966) es va fer
conegut als anys noranta per les seves apari-
cions puntuals a sèries de TV3 com Secrets de
família o Estació d’enllaç i per ser el Marçal de

Nissaga de poder. Més endavant, se’n va anar a
Madrid, on va viure durant vint anys. Allà va tre-

ballar a sèries com Amar es para siempre, Los
misterios de Laura o Cuéntame cómo pasó. Des-

prés de participar en Les de l’hoquei, segura-
ment l’última feina seva que ens ve al cap, se’n

va anar a Mèxic per feina. Des d’aquest país, on
s’ha quedat a viure, va escriure fa uns dies un

missatge explicant que fa més d’un any que no
té feina i que ara es troba sense ingressos ni

ajuts. Per això, demanava suport per al seu ca-
nal de YouTube, Walkingstreetsfilms: “Necessito

1.000 subscriptors per poder rebre alguna cosa.
En porto 71”, deia. Ara en té 32.800 (i sumant).

J O S E P  L I N U E S AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor habitual de sèries de televisió
Des de ‘Nissaga de poder’ fins a ‘Les de l’hoquei’

Famosos

Rebre una allau de suport a YouTube
Va demanar ajuda per poder monetitzar el seu canal

Resposta massiva: 32.800 subscriptors
Després que expliqués que no té feina, ingressos ni ajuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Juntes havíem viatjat, ens havíem en-
amorat, ens havíem emborratxat, havíem
vist fer-se de dia. I ens havíem estimat,
detestat i criticat les unes a les altres amb
passió”. Milena Busquets recorda a Gem-
ma una amiga de la infantesa i l’adoles-
cència que va morir fa més de trenta
anys. Una novel·la emotiva de l’autora de
l’èxit També això passarà.

Llibres

Gemma
Milena Busquets

| Little Nightmares 2
Tornaràs a tenir malsons amb la segona part de Little Nightmares, el joc de

por que s’endinsa en un món grotesc. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.
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