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La bicicleta continua sent una de
les assignatures pendents al Bar-
celonès Nord. Un estudi de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB), en col·laboració amb
l'Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona
(IERMB), ha identificat sis punts
negres a la zona amb una alta
concentració d’accidents on s’hi
han vist involucrats ciclistes.

Malgrat que la investigació
conclou que la sinistralitat en
dues rodes segueix sent reduïda
en comparació amb la d'altres
mitjans de transport, les dades fa-
cilitades pel Servei Català de
Trànsit (SCT) dibuixen un total
de 7.577 accidents de bicicleta a
l’àrea metropolitana els últims 10
anys, un miler dels quals apro-
ximadament haurien tingut lloc
al Barcelonès Nord. 

EL PORT, LA PLANA I EL PASSEIG
Badalona és el municipi que re-
gistra una major concentració de
sinistres i també lidera el ràn-
quing de la zona pel que fa a
punts negres amb tres. L’en-
trada al Port de Badalona és l’in-
dret més conflictiu de la ciutat,
ja que des del 2010 ha estat l’es-
cenari d’una trentena d’acci-
dents amb ciclistes. També la
carretera de Mataró que con-
necta amb la població veïna de
Montgat i la façana marítima del
polígon industrial de Badalona
Nord registren prop d’una vin-
tena de sinistres. 

Tanmateix, un dels punts ne-
gres més preocupants són les
rodalies de la plaça de la Plana,
on en un espai molt reduït ja
s’han produït més d’una quinze-
na de sinistres, entre els quals hi
ha dues morts. Si ampliem el radi

d’anàlisi fins a l’avinguda de
Sant Ignasi de Loiola, la xifra
d’incidents es dispara fins a fre-
gar el mig centenar.

EL BESÒS I EL PARC FLUVIAL
La segona població de la zona
amb més punts negres és Sant
Adrià de Besòs amb dos. En
aquest cas, els dos indrets con-
flictius estan situats en un dels
marges del riu Besòs: un a l’a-
vinguda d’Eduard Maristany, a
l’altura del pont del Ferrocarril
i molt a prop de l’Institut Váz-
quez Montalbán, i l’altre al pas-
seig de la Rambleta, al costat del
Centre d’Atenció Primària (CAP)
del Doctor Barraquer. Ambdós
punts registren una vintena
d’accidents cadascun amb ci-
clistes implicats.

L’última zona d’alta con-
centració d’accidents del Bar-
celonès Nord està situada a

Santa Coloma de Gramenet, en
concret a les rodalies del Parc
Fluvial del Besòs, a l'altura del
pont Can Peixauet i al límit del
barri barceloní del Bon Pastor.
Segons les dades de Trànsit,
en aquest punt s'hi han produ-
ït una trentena d'accidents els
últims deu anys.

CONTUNDÈNCIA I PACIFICACIÓ
Coincidint amb la publicació
dels resultats de l'estudi de
l'AMB, l'entitat Massa Crítica
Badalona denunciava la setma-
na passada que l’executiu en-
capçalat per Xavier García Albiol
estava permetent aparcar en ho-
rari nocturn al carril bici del
carrer Pomar de Baix, un dels
trams del projecte metropolità
Bicivia que ha de connectar –un
cop inaugurat– Badalona i
Montgat. El grup municipal de
Guanyem es va fer ressò de la re-

clamació i va decidir portar el cas
a l’AMB, que ha finançat la mei-
tat del cost de la via pedalable
amb una subvenció que no pre-
veu que el carril es pugui fer ser-
vir com a aparcament.

La setmana passada també es
va presentar en societat la plata-
forma Pacifiquem Badalona, una
nova entitat que vol fer pressió
per culminar el projecte per pa-
cificar el carrer Francesc Layret.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Sis punts negres,un repte
» El primer estudi de l’accidentalitat en bicicleta de l’AMB revela sis punts negres al Barcelonès Nord
» Entitats veïnals reclamen mesures contundents per pacificar carrers i guanyar espai als cotxes

Desenes de cotxes aparcats al carril bici del carrer Pomar de Baix de Badalona. Foto: Massa Crítica Badalona

POLÈMICA4Aquesta és la senyalització que permet aparcar al car-
ril bici de Pomar de Baix, una mesura que el consistori argumenta
pels problemes d’aparcament a la zona. / Foto: Massa Crítica BDN

A fons
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Aire fresc

Així com Charles-Pierre Baudelaire, “el poe-
ta maleït”, va veure en la multitud i en el so-
roll urbà l’empremta tangible d’una mo-
dernitat que penetrava en tots els estrats de

l’existència, els signes de l’empremta digital assalten
avui al caminant per totes bandes. Ciclistes lliurant
menjars encarregats en línia, edificis centrals buits dels
seus habitants reemplaçats per okupes, transeünts i
automobilistes que confien en una aplicació GPS la
cura de guiar-los en les complicades rutes per la xar-
xa badalonina de carrers, etc. A més del canvi noto-
ri en les nostres experiències urbanes, hi ha la meta-
morfosi silenciosa dels fluxos invisibles que estructuren
les ciutats. El que es juga tranquil·lament no és una
remodelació de morfologies i paisatges urbans sota
l’imperi de les dades?

No obstant això, és d’interès posar al seu lloc cor-
recte els discursos dels nous i grans urbanistes d’ar-
reu que anuncien l’adveniment d’una ciutat in-
tel·ligent, centralitzada, gestionada des d’un únic
tauler, amb l’algoritme com a gran coordinador. Dis-
cursos, però, que altres urbanistes, singularment es-
candinaus i canadencs, ens diuen que aviat que-
daran antiquats. 

En aquesta mateixa tribuna de Línia Nord he de-
fensat en alguna ocasió els discursos que mouen tot
un estil per a una ciutat vella que es vulgui transfor-
mar. D’acord que revelen sobretot la imaginació so-
lucionista dels seus impulsors, però són aplaudits des
de fa més d’una dècada a la UE i beneïts pels impul-
sors del canvi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Són

visions per dibuixar un canvi necessari. Visions d’u-
na ciutat intercanviable, reduïda a un dispositiu tèc-
nic que es pot controlar de principi a fi? No pas. 

La més nova tendència fa doctrina que la ciutat in-
tel·ligent no vol ignorar l’essència mateixa de la ciu-
tat? Fet cultural i sensible, segueix sent irreductible
només a la planificació. L’urbanista (també anome-
nat “metge de les ciutats”), el polític i l’emprenedor
han d’afrontar una profusió d’iniciatives disperses,
contradictòries, també amb un passat ancorat en una
monumentalitat que a Badalona no s’ha respectat mai
(mireu Dalt de la Vila i Sant Jeroni de la Murtra). La
voluntat, sense parar, ha d’abraçar el caos en què la
vella Badalona ve vivint des de fa tantes dècades que
es perd en la memòria del temps.

Per descomptat, la irrupció de les noves tecnolo-
gies comporten promeses que compleixen els objec-
tius habituals dels regidors i urbanistes: fluïdificar, ne-
tejar, assegurar, predir... Abans per la Claveguera Mà-
xima i pels avenços haussmannians, que dirien els
francesos; ara, per les dades i per l’algoritme, que no
deixen de ser fets transformadors d’una ciutat. Estic
d’acord en el fet que la tecnologia digital que reclamo
fa temps per a Badalona també planteja importants
reptes per a les autoritats de la Casa de la Vila i per a
la definició de l’interès comú. Ja tenim espurnes d’a-
quest nou camí, veritables fortaleses del sector públic:
el clúster sanitari de Can Ruti i els clústers biomèdic
i de recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), el possi-
ble Hub Internacional del Coneixement a les Tres Xe-
meneies... Ara bé, els grans actors privats, que són

amos de les dades, també estan ara en condicions de
donar forma al que hauria de ser la nova Badalona,
segons els interessos d’un públic (el ciutadà) que mai
és més que la suma dels seus clients, per entendre’ns. 

Els nous urbanistes són acusats d’eludir els im-
peratius d’un poder públic a què res més els uneix.
Greu error, perquè han d’anar plegats. Els seus mo-
dels econòmics i la captura de dades generalitzada que
requereixen els serveis que s’inventen cada dia per
transformar els usos urbans també plantegen qües-
tions urgents per a les llibertats públiques i individuals.
Ho estem veient amb preocupació. L’aire de la ciutat
ens allibera, ens diu el proverbi: és a aquesta Bada-
lona on s’ha construït una certa concepció del ciuta-
dà, en l’anonimat de la munió de barris, de la qual en-
cara no hem abdicat. Han estat consultats tímidament,
però que poc se’ls dona la paraula!

Urbanistes i polítics decidiran per la ciutadania?
No. Han de proposar als badalonins aquests canvis in-
cipients que es van fent (o promovent) des de l’A-
juntament i altres institucions, i seran els ciutadans
els que hauran de respondre si amb les exigències di-
gitals i les solucions puntuals n’hi ha prou. 

De fet, el que estem exigint –una vegada més–
és un nou disseny de Badalona. Això ens obliga a tots
a imaginar les dimensions tècniques, econòmi-
ques i socials de la ciutat, amb l’experiència urba-
na més concreta, i què poden fer amb ella els seus
habitants, tot respectant les seves llibertats i el seu
dret a decidir. Què volen els badalonins per a la seva
Badalona? Més del que tenen.

per Estanis Alcover i Martí

La nova Badalona que s’ha de discutir
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El PSOE ha dicho en
rueda de prensa que
no quiere regular los al-

quileres. Es decir, pretenden romper el
acuerdo que firmaron para formar go-
bierno y cerrar los presupuestos. Esto
es peor que quemar miles de conte-
nedores. Esto es pisotear y reírse de mi-
llones de personas.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Veig un patró a molts
mitjans: quan s’infor-
ma de protestes al propi

país, les cròniques solen centrar-se en
detallar les destrosses al mobiliari urbà.
En canvi, quan s’informa d’aldarulls a
l’estranger, s’obvien les destrosses i
s’expliquen les reivindicacions dels
manifestants. 

@albasidera

Els abusos de poder i
sexuals existeixen so-
bretot perquè hi ha abu-

sadors. Però hi ha abusadors perquè hi
ha còmplices, silencis i unes estructu-
res socials que ho permeten,  ho afa-
voreixen i ho provoquen. Des que som
petites mamem que les dones som ob-
jectes per als homes.

Si apugen la quota
d’autònom, fins aquí ha
arribat la meua expe-

riència. És fotudament angoixant la si-
tuació d’haver de pagar 430 euros per
poder fer facturetes que sovint no ar-
riben als 50 euros, anar darrere de la
gent, cobrar a 90 dies i que res d’això
et permeti cobrir-ne la quota.

@AlvaroMunyoz@criscleme@JaimePalomera
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Exili cultural: l’enderroc de la MOBBA 
expulsa els artistes de Badalona

Horitzó 2023 per al bloc Venus: 
un desbloqueig a ralentí

Encartellada veïnal efímera 
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La clau

Potser poca gent recorda els
greus problemes educatius
de Badalona a finals dels

setanta. Aleshores, eren freqüents
les manifestacions a la ciutat re-
ivindicant escoles públiques. Això
va fer que el primer Ajuntament
democràtic prioritzés la cons-
trucció de centres d’educació pri-
mària a la majoria dels barris, ja
que era una etapa obligatòria.

L’oferta pública de primària va
créixer exponencialment i va ser
llavors quan, des de l’Ajuntament,
es va considerar que també es ne-
cessitaven centres de secundà-
ria, si bé en aquest cas les com-
petències només eren de la Ge-
neralitat. Tanmateix, el consisto-
ri també va abordar el problema
i, per facilitar la construcció de cen-
tres, va convidar a la ciutat la di-
rectora general de Batxillerat,
Carme Laura Gil, per mostrar-li on
i com podien construir els instituts.

Van visitar l’Escorxador, entre
altres edificis, ja que la directora
general, conscient de l’escassetat
de sòl, era partidària de reutilitzar
antigues fàbriques per convertir-
les en centres educatius o culturals.
Ara, sembla que una d’aquestes fà-
briques està amenaçada de des-
aparició després de més de 16 anys
de ser un centre d’activitat cultu-
ral, ja que l’Ajuntament ha instat
els artistes a abandonar l’espai
abans del 31 de març. 

Parlem de la MOBBA, funda-
da l’any 1939 i pionera en el des-
envolupament de tecnologies d’a-
vantguarda, que ara és un centre
de creació i producció d’artistes ba-
dalonins d’àmbit internacional.
Són molts els que considerem
que hi ha altres solucions per ga-

Reutilitzem la MOBBA
per Pedro Jesús Fernández

rantir la seguretat del veïnat i
també per mantenir una part de
l’edifici com a centre cultural. En
concret, és interessant l’aporta-
ció que fan un grup de persones
del món de la cultura, d’arqui-
tectes, d’urbanistes i represen-
tants d’entitats diverses que
han elaborat una proposta que
dona resposta als requeriments
urbanístics de la zona i a les de-
mandes del veïnat. 

Aquest col·lectiu demana
que, ara que es torna a parlar de
l’enderroc de tot l’edifici, s’en-
derroqui només la nau baixa de
la fàbrica, protegint i rehabili-
tant la nau de la cantonada del
carrer Sant Isidre amb Dos de
Maig, que és sòlida en el seu
conjunt. Així preservaríem una
part de la història industrial de
Badalona i, al mateix temps, una
vegada rehabilitada, seria “un
centre per a la pràctica artísti-
ca en els àmbits de les arts es-
cèniques i les arts visuals, amb
una oferta permanent de tallers,
cursos i propostes culturals
connectades amb el teixit crea-
tiu i artístic de la ciutat i ober-
tes a la ciutadania”. Alhora,
consideren que l’espai alliberat
s’ha de transformar en una pla-
ça pública com espai verd per a
tota la ciutadania.

Els impulsors d’aquesta pro-
posta consideren que és una
oportunitat que la ciutat no pot
perdre per tal de millorar i in-

crementar la seva oferta cultu-
ral, ja que és un projecte singu-
lar i únic per a la ciutat. 

L’adequació de l’edifici per-
metria disposar d’una superfície
total de més de 4.000 metres
quadrats destinats a dinamitzar
l’activitat cultural de Badalona.
També d’un espai on tothom po-
dria gaudir d’una oferta cultural
tan necessària per avançar i po-
sar fi als greus dèficits que hi ha
a la nostra ciutat, i una nova pla-
ça com a espai verd. També
s’evitaria que, una vegada en-
derrocat tot l’edifici, quedés un
espai entre les vies del tren i els
edificis que seria molt proble-
màtic per al veïnat, al contrari
del que s’aconseguiria si es man-
tingués part de l’edifici i es cons-
truís una plaça acollidora en la
resta del solar.

Es tracta d’un projecte am-
biciós i singular a l’Àrea Metro-
politana, que no només reivin-
dica l’accés a la pràctica artísti-
ca de tota la ciutadania, sinó que
es basa en la cooperació i com-
plementarietat amb altres pro-
jectes de la ciutat, inclosos els
educatius.

De tots depèn que sigui una
realitat i no haver de lamentar la
pèrdua d’un nou element ar-
quitectònic local, un referent
del passat industrial de la nos-
tra ciutat, cosa que ja ha passat,
malauradament, amb molts al-
tres béns patrimonials.

A les xarxes

@XaviPalli: “No pactaré la meva llibertat a
canvi d’assumir un relat d’uns fets que no
he comès”. La Generalitat manté la petició
de més de 4 anys de presó a Marcel Vivet.

@bielopez: Si un manifestant desnuca un
agent de la BRIMO d’una pedrada, que di-
gui que ha estat un “error tàctic”, que se-
gur que l’absolen.

#NitsDeProtesta

@nuriajuanico: L’Institut del Teatre aparta
Joan Ollé arran dels casos d’assetjament
sexual i abús de poder denunciats pel
diari Ara.

#InstitutDelTeatre #JudiciAMarcelVivet

Els semàfors

Endesa ha iniciat aquesta
setmana, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Badalona, el
procés per regularitzar els

contractes de llum dels usuaris
que no estan donats d’alta a
Sant Roc, una mesura molt

esperada que arriba amb retard.
pàgina 6Endesa

L’Ajuntament de Sant Adrià ha
decidit ampliar la teleassistència
gratuïta als majors de 80 anys,
un servei que fins ara ja no tenia
cost per als veïns de més de 85
anys. A més, el govern local va
fer front comú amb l’oposició al
Ple per millorar la transparència.

pàgina 9Aj. de Sant Adrià

La base montgatina de 34 anys
va arribar diumenge passat al
partit número 500 amb el seu
actual equip, el Perfumerías
Avenida de Salamanca.

Domínguez també ha jugat 
al Ros Casares, l’Estudiantes,
l’Universitari i l’Ekaterimburg.

pàgina 12Silvia Domínguez
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POLÍTICA4L’Ajuntament de Ba-
dalona va aprovar per unanimi-
tat dimarts l’ampliació d’usos de
l’equipament de l’antiga fàbrica
CACI. En el Ple del mes de febrer,
els grups van donar llum verda de
manera provisional a la modifi-
cació del tipus d’activitat que po-
drà acollir l’espai, un tràmit que
permetrà que l’imponent edifici
del litoral badaloní es convertei-
xi en la seu de l’Institut de Recerca
en Energia de Catalunya (IREC)
i en el centre d’operacions del pro-
jecte del Hub Internacional de
Coneixement per al Desenvolu-
pament Sostenible i la Pau a les
Tres Xemeneies.

Les formacions també van
donar el vistiplau amb polèmica
a la pròrroga del contracte de ne-
teja de la via pública i recollida de
residus, que finalitzava el pròxim
28 de febrer. El punt –que va ti-
rar endavant gràcies a l’abstenció
“responsable” del PSC, ERC i co-
muns i malgrat la negativa de

Guanyem i JxCat– va aixecar
molta polseguera, ja que el govern
local va assegurar fa nou mesos
que estava enllestint un nou con-
tracte que encara no està a punt.

La sessió de dimarts va ar-
rencar amb una Declaració Ins-
titucional pel Dia Internacional
de les Dones i amb l’aprovació
d’un tràmit per a la millora ur-
bana del passatge Fortuny, l’es-
pai on s’ha de construir l’edifici
per reallotjar les famílies afecta-
des per l’expropiació del terreny
destinat a la construcció del la-
teral nord de l’autopista C-31.

En l’apartat de mocions, l’o-
posició va forçar l’aprovació d’u-
na moció per establir una mora-
tòria de sis mesos en l’enderroc de
la fàbrica MOBBA. La proposta
–que vol consensuar una solució
per mantenir el projecte artístic
sense haver de renunciar a la zona
verda reclamada pels veïns– va
comptar amb la negativa del PP,
que va demanar sense èxit la
seva retirada. També va tirar en-
davant una moció en suport als
Mossos i de condemna als “actes
vandàlics”, malgrat el vot en con-
tra de JxCat i Guanyem.

El Ple d’aquest dimarts a l’Ajuntament de Badalona. Foto: Aj.

L’Ajuntament fa la seva part de
la feina per donar vida a la CACI
» El canvi d’usos permetrà destinar l’antiga fàbrica a activitat científica
» El Ple també aprova una moratòria per a l’enderroc de la MOBBA

Vivet nega l’agressió a un
policia: cinc anys de presó?

TRIBUNALS4Vist per sentèn-
cia el judici contra Marcel Vivet.
El jove manifestant antifeixista
badaloní acusat de delictes de
desordres públics i atemptat
contra l’autoritat va negar els fets
en la sessió celebrada dilluns i
podria enfrontar-se a una pena
de fins a cinc anys de presó per
la seva presumpta implicació
en els aldarulls ocorreguts el 29
de setembre del 2018 en la ma-
nifestació organitzada pel sin-
dicat Jusapol a Barcelona.

En la seva declaració, Vivet
va assegurar que en cap moment

va escometre cap a la línia poli-
cial i va negar haver colpejat amb
el pal d’una bandera un agent
dels Mossos d’Esquadra, versió
que contrasta amb la del policia,
que sí que el va identificar.

TÉLLEZ, AL SUPREM
Aquesta setmana també ha com-
paregut davant del Tribunal Su-
prem l’exregidor de Guanyem a
l’Ajuntament de Badalona José
Téllez pel cas dels cartells de l’1-
O. En el seu cas, la Fiscalia de-
mana revocar l’absolució de l’ex-
regidor per “il·lògica i irracional”.

En marxa la regularització de
contractes de llum a Sant Roc
SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Badalona i Endesa han
iniciat aquesta setmana el pro-
cés per regularitzar els contractes
de llum dels usuaris que no es-
tan donats d'alta al barri de Sant
Roc. En aquesta iniciativa jugu-
en un paper clau els Serveis So-
cials municipals, que ja han ac-
tivat les eines per donar suport
als veïns que tenen dificultats per
afrontar els contractes per temes
merament econòmics. 

Per la seva banda, la Guàrdia
Urbana de Badalona treballa
amb la companyia energètica
per identificar i clausurar les lí-
nies punxades que s’utilitzen
per fer activitats il·legals, com ara
el cultiu de marihuana, una
pràctica que en alguns casos ha
comportat sobrecàrregues al sis-
tema elèctric i que ha provocat
talls a la resta d'usuaris que te-
nen el seu servei de subminis-
trament regularitzat.

Marcel Vivet en el judici a l’Audiència Provincial de Barcelona. Foto: ACN

Reunió del consistori i Endesa. Foto: Aj.

Comerç |Un supermercat revifar el mercat de Pomar 
El mercat de Pomar tindrà el promès supermercat un any i mig després. L’Ajuntament ha
anunciat l’inici de les obres de les noves instal·lacions, que s’allargaran entre dos i tres me-
sos i que també contemplen millores en la façana i l’enderrocament de parades en desús.

POLÈMICA4L’alcalde Xavier García Albiol ha posat una denúncia
davant els Mossos d’Esquadra per les pintades amenaçadores
que van aparèixer dimarts en un carrer del barri del Centre. El
popular ha agraït les mostres de suport rebudes i assegura que
cal donar-hi una resposta contundent de rebuig. / Foto: Aj.
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CIBA: els delictes de violència
sexual augmenten un 50%

FEMINISME4Un informe ela-
borat per l’observatori de gène-
re de la CIBA de Santa coloma
de Gramenet ha apuntat que els
delictes contra la llibertat sexu-
al van créixer un 50,2% entre
2015 i 2019. Segons detalla l’es-
tudi que va ser presentat dis-
sabte a l’equipament colomenc,
els casos han passat de 8.125 a
12.204 en només quatre anys i
el 85% de les víctimes d’aques-

ta violència han estat dones,
una xifra que suposa que el
95% dels delictes han estat pro-
tagonitzats per homes.

L’anàlisi també assenyala
que hi ha un increment expo-
nencial pel que fa als casos de
pornografia de menors i que a
l’estat espanyol gairebé la mei-
tat de les víctimes de delictes
contra la llibertat sexual són
menors d’edat.

La reforma de la Ciutat Vella,
investigada per prevaricació
TRIBUNALS4Investigació ober-
ta per un possible cas de preva-
ricació administrativa en la re-
forma de la Ciutat Vella de San-
ta Coloma. El Jutjat d’Instrucció
número 5 del municipi va ad-
metre el passat gener la querella
presentada per un veí contra dos
càrrecs públics i un directiu del
consistori encapçalat per Núria
Parlon per presumpta revelació
d’informació privilegiada, coac-
cions i prevaricació urbanística en

la segona fase del Pla Especial de
Reforma Interior del barri antic.

La denúncia –que fa refe-
rència a l’adjudicació de diverses
finques a favor de Banc Sabadell–
apunta directament com a res-
ponsable dels possibles delictes
l’actual tercera tinent d’alcaldia,
Lídia Montero; l’exregidor d’Ur-
banisme Jordi Mas i l’arquitecte
municipal Miquel Roig, respon-
sable tècnic d’urbanisme quan
van tenir lloc els fets.

POLÍTICA4El Ple de febrer a l’A-
juntament de Santa Coloma de
Gramenet va tornar a aprovar
inicialment l’ordenança muni-
cipal de circulació –validada el
passat octubre– per incloure-hi
novetats, com la limitació de la
velocitat a les vies urbanes d’un
sol carril a un màxim de 30
km/h o les restriccions per a l’ús
dels vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP), com bicicletes o
patinets elèctrics. El reglament
va comptar amb el suport de tots
els grups excepte Ciutadans, que
va decidir abstenir-se.

Malgrat fregar la unanimitat
en aquest punt, les formacions
no van donar llum verda en la
sessió celebrada dilluns a la mo-
ció presentada per ERC per re-
cuperar els carrers per als via-
nants. La proposta dels republi-
cans –que va estar secundada
amb la participació en el Ple de
dues entitats locals de pes en
l’àmbit com Rebel·lió o Extinció
Gramenet i la Plataforma Salvem
el Barri Antic– tornava a posar
sobre la taula la pacificació dels

carrers del nucli històric del
municipi, recuperant el projec-
te de l’illa de vianants i la limi-
tació estricta de l’accés de vehi-
cles a la zona.

La moció va comptar amb el
vistiplau dels comuns, però amb
la negativa en bloc del grup del
PSC, que va argumentar que ja
s’està avançant en aquest àmbit

des de l’executiu encapçalat per
Núria Parlon.

Al Ple, els grups també van
aprovar la modificació del contra-
cte del servei de neteja d’edificis
municipals i centres escolars per al
primer trimestre i els comuns van
preguntar per les polèmiques de-
claracions del gerent Fernando
Hernández sobre el padró.

El Ple de febrer a l’Ajuntament de Santa Coloma. Foto: Aj.

Cara i creu al Plenari 
per a la pacificació dels carrers 

Habitatge |Aturat el desnonament de la família de la Lourdes
Aquest dijous estava previst el desnonament de la família de la Lourdes, la veïna 

de Santa Coloma que va aconseguir 130.000 firmes en una campanya a la plataforma
Change.org. Finalment, el llançament ha estat posposat per segona vegada.



línianord.cat 25 de febrer del 2021

Sant Adrià

9 | 

El PSC desmenteix una
possible dimissió de Callau

POLÍTICA4La secció local del
PSC a Sant Adrià ha sortit al pas
dels cants de sirena que des de
fa setmanes apunten una possi-
ble dimissió de l’alcalde Joan Ca-
llau. “Ara per ara, desmentim el
rumor. No tenim res a anunciar”,
asseguren a preguntes de Línia
Nord els socialistes, que afegei-
xen que si s’ha de comunicar al-
guna cosa al respecte es farà a
través dels canals oficials de la
formació.

Aquest pronunciament del
PSC es produeix després que di-
verses entitats veïnals i fonts

municipals es fessin ressò de la
presumpta intenció del batlle
de fer un pas al costat durant
aquest mandat per preparar el
seu relleu a l’alcaldia, tal com ja
va fer l’anterior alcalde Jesús
Maria Canga amb el mateix
Callau.

Cal recordar que l’actual bat-
lle va accedir el 2013 a l’alcaldia
amb majoria absoluta i encara
amb dos anys de mandat pen-
dents. Des d’aleshores, el PSC ha
guanyat les eleccions del 2015 i
el 2019, continuant amb l’hege-
monia socialista a la ciutat.

AJUNTAMENT4El Ple de fe-
brer a l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs va estar marcat
pel front comú de tots els grups
a favor de la transparència ins-
titucional i per un intens debat
sobre les llicències ambientals i
la contaminació al municipi.
En la sessió celebrada dilluns,
les formacions van donar llum
verda per unanimitat a la pro-
posta d’ERC i MES per garantir
l’accés a la informació i millorar
la comunicació entre l’equip de
govern, l’oposició i la ciutadania,
una demanda que fa temps que
està sobre la taula i que s’arti-
cularà a través del portal de
transparència.

L’entesa entre partits no es va
repetir en la moció que els re-
publicans van presentar con-
juntament amb Sant Adrià En
Comú en relació amb les llicèn-
cies ambientals. Els grups van re-
butjar aplicar una moratòria en
l’atorgament de nous permisos
per a activitats contaminants i
tampoc va prosperar la propos-
ta per instal·lar una estació per

mesurar partícules contaminants
com les PM 2,5 més a prop de la
zona on estan ubicades les in-
dústries. En aquest últim punt, el
PSC i Movem hi van votar en
contra perquè consideren que ha
de ser la Generalitat qui impul-
si aquest mesurador i que en cap
cas s’ha de fer càrrec de la ini-
ciativa el consistori. Malgrat la

negativa socialista, sí que va tirar
endavant la demanda per revisar
el compliment de les llicències
mediambientals municipals.

Al Ple es va llegir una Decla-
ració Institucional pel Dia In-
ternacional de les Dones a la
Ciència i es va rebutjar la pro-
posta d’ERC per reclamar l’am-
nistia dels presos polítics.

El Ple de febrer a l’Ajuntament de Sant Adrià. Foto: Aj.

La contaminació i la
transparència centren el Ple

L’alcalde Joan Callau en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Serveis |Teleassistència gratuïta per als majors de 80 anys
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha ampliat la teleassistència gratuïta a les 

persones majors de 80 anys, una mesura de la qual es podran beneficiar més de 500
veïns. Fins ara, aquest servei ja no tenia cost per als ciutadans majors de 85 anys.
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Montgat | Tiana

El cas del regidor “trànsfuga”,
un dels punts calents del Ple
MONTGAT4La polèmica pel
possible cas de “transfuguisme”
a l’Ajuntament de Montgat tor-
narà a primera línia en aquest
Ple de febrer. En la sessió que se
celebrarà de manera telemàtica
avui dijous, els grups municipals
d’ERC i dels comuns portaran a
votació una moció en rebuig al
transfuguisme com una pràcti-
ca de “corrupció política”. Cal re-
cordar que els republicans ja
van demanar el desembre passat
a l’alcalde Andreu Absil que dei-
xés “sense efecte” les atribu-
cions com a membre del go-

vern que es van fer en favor de
l’exregidor de Ciutadans i actu-
alment no adscrit, Luís Antonio
Fariña, en compliment de la
sentència del Suprem que im-
pedeix que els “trànsfugues” as-
sumeixin càrrecs o percebin re-
tribucions que impliquin “mi-
llores personals, polítiques o
econòmiques”.

Al Ple de febrer també es
portarà a aprovació una modi-
ficació pressupostària i dues
mocions en suport a l'amnistia
dels presos i en defensa de la lli-
bertat d’expressió artística.

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
ha reclamat a les entitats que ha-
bitualment utilitzaven la Sala
Albéniz abans del seu tanca-
ment a l’estiu el retorn de totes
les claus de l’espai. Aquesta de-
manda es va produir dijous de la
setmana passada, quan Línia
Nord va publicar les fotografies
de la nova instal·lació que s’ha fet
a l’equipament, unes obres que
podrien ser una primera actua-
ció per al muntatge d’un futur ci-
nema a la sala.

En un correu electrònic al
qual ha tingut accés aquest mit-
jà, el consistori assegurava no te-
nir constància de comptar amb
totes les claus de l’espai i dema-
nava el retorn “efectiu” de les cò-
pies per “temes logístics” donant
de marge fins dilluns. L’exalcal-
de Ferran Vallespinós es va fer
ressò d’aquesta reclamació i va
apuntar en una publicació que la
Sala Albéniz va ser un dels col·le-
gis electorals utilitzats a Tiana
durant les eleccions del 14-F i
que qualsevol de les més de
1.000 persones que van anar a

votar podria haver fotografiat la
visible nova instal·lació.

Vallespinós també assenya-
la que les obres fotografiades
s’haurien dut a terme abans de
concloure la votació dels polè-
mics pressupostos participati-
us –on la creació d’un cinema
era una de les propostes– i sen-
se que consti “cap concurs ni cap

adjudicació d’obres” per part de
la Junta Local de Govern. 

Cal recordar que encara no hi
ha confirmació oficial de l’ac-
tuació i que la sala és una cons-
trucció modernista protegida
com a patrimoni local. Des del
consistori demanen prudència i
apunten que l’expedient per es-
clarir els fets continua obert.

La Sala Albéniz en una imatge d’arxiu. Foto: Barcelona Film Comission

El consistori reclama les claus
de la Sala Albéniz a les entitats

L’Ajuntament de Montgat en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

Feminisme |Montgat prepara el Dia de les Dones
La commemoració del Dia Internacional de les Dones d’enguany tornarà a por-
tar a Montgat del 3 al 24 de març una bateria de propostes i activitats diverses

per reivindicar els drets de la dona. Per assistir-hi caldrà fer reserva prèvia.
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Com havien promès setmanes
enrere, les entitats integrants de la
plataforma Recuperem el Centre
Sant Josep (el Club Bàsquet Sant
Josep, el Club Hoquei Patí Sant
Josep, l’Associació de Veïns del
Centre, la Banda Simfònica de Ba-
dalona i l’Orfeó Badaloní) van
confirmar abans-d’ahir que te-
nen un “projecte integral” de re-
forma de les instal·lacions del
centre perquè pugui acollir acti-
vitats culturals i esportives en el
qual han treballat conjuntament.
La plataforma creu que calen uns
400.000 euros per fer-lo realitat.

Les entitats van reclamar al
govern municipal de Xavier Gar-
cía Albiol que s’impliqui per “des-
encallar el futur de l’equipament”
i, de fet, ahir mateix van dema-
nar-ho formalment. “Volem que

l’alcalde visiti les instal·lacions tan
aviat com la seva agenda li ho per-
meti”, expliquen a Línia Norddes
de la plataforma.

Durant la seva intervenció,
Ricard Abellán, president de
l’Orfeó, va destacar que “no és ne-
cessari construir un edifici nou”,
ja que l’actual és “un espai únic
per organitzar activitats culturals
i esportives”. En la mateixa línia,
Lluís Garcia, arquitecte i membre
del CB Sant Josep, va assegurar
que seria “molt difícil” trobar a la
ciutat un espai d’unes caracte-

rístiques similars (té 4.000 me-
tres quadrats) i va apuntar que
l’edifici no té “cap patologia es-
tructural”.

La primera fase de la remo-
delació seria la de les obres a la
pista, que abordaria el CB Sant
Josep. De fet, el sènior masculí
del club començarà, el pròxim 6
de març, a competir al Campio-
nat d’Espanya de Primera Divi-
sió (l’antiga Copa Catalunya) i ho
farà a la pista del carrer Enric
Borràs, segons confirmen des
del club parroquial a Línia Nord.

Joves del CB Sant Josep entrenant a la històrica pista. Foto: CBSJ

Volen que l’Ajuntament
s’impliqui amb el Sant Josep
» La plataforma Recuperem el Centre Sant Josep explica el

“projecte integral de reforma”, que necessita uns 400.000 euros

L’Adrianenc tanca la primera
fase de la temporada 2020-21

Sabent ja que l’ob-
jectiu de la segona
fase del curs serà
mantenir la catego-

ria, l’Handbol Adrianenc de Lo-
renzo Rueda tancarà el primer
tram de la temporada demà pas-
sat a la Ciutat Esportiva Joan
Gamper de Sant Joan Despí con-
tra el Barça B, líder (i també cam-
pió) del grup A de la Divisió
d’Honor de Plata.

La UE Sarrià, el Teucro, el
Bordils i el Lalín o l’Sporting
Alicante seran els altres quatre
equips del grup que acompa-

nyaran el conjunt lila en la sego-
na fase, però els homes de Rue-
da no tornaran a enfrontar-se
contra aquests rivals, sinó que ar-
rossegaran els resultats obtinguts
fins ara contra ells.

D’aquesta manera, el con-
junt de Sant Adrià es veurà les ca-
res contra els cinc pitjors classi-
ficats del grup B de la categoria de
plata de l’handbol estatal. Es
tracta del Trapagaran (situat a l’à-
rea metropolitana de Bilbao), el
Madrid Boadilla, el BM Zamora,
l’Amenabar de Zarautz i el CBM
Ciudad de Málaga.

Derbi per acabar el mes: 
la Penya rep el Barça

La lliga ACB de bàsquet tor-
na amb un derbi a l’Olímpic:
el Joventut de Carles Duran

rebrà, diumenge a dos quarts de
set de la tarda, el Barça, que
aquesta setmana ha monopolit-
zat l’actualitat amb l’anunci del
retorn de Pau Gasol.

La Penya ha anat recuperant
efectius després de la finestra
FIBA i voldrà consolidar la seva
posició de play-off (l’equip és
setè amb un partit menys que el

vuitè i el novè) contra l’etern ri-
val. Els verd-i-negres havien gua-
nyat els dos darrers partits de for-
ma consecutiva abans de l’atu-
rada per la Copa, contra el Fu-
enlabrada i a la pista de l’UCAM.

PREMI A LÓPEZ-AROSTEGUI
La prèvia del partit ha estat mar-
cada pel premi que la revista Gi-
gantes del Basket ha donat a
Xabi López-Arostegui com a ju-
gador amb més progressió.

L’equip lluitarà per mantenir la categoria. Foto: Twitter (@SAdrianenc)

Foto: CJB

Futbol | Ajornat el decisiu partit entre Seagull i AEM
El partit que havia d’enfrontar el Seagull i l’AEM a Lleida aquest diumenge ha

estat ajornat (igual que tots els de la 18a jornada del Reto Iberdrola) perquè
aquest cap de setmana es recuperin partits suspesos per casos de Covid.

Pau Arriaga
BADALONA

BÀSQUET4La base montgatina Silvia Domínguez va complir,
diumenge passat, 500 partits amb la samarreta del seu equip,
el Perfumerías Avenida de Salamanca. / Foto: CB Avenida

Esports
| 12
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Què passa quan et vols quedar emba-
rassada i no pots? Concha Milla s’ho pre-
gunta en una peça que ha escrit i que pro-
tagonitza. Recorda que la infertilitat afec-
ta més del 17% de la població espanyo-
la i que és un tabú. “Vull parlar per totes
aquelles dones que, tot buscant donar
vida, se n’hi han deixat un tros de la seva”.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

ESTIgMES
Concha Milla

La cantant Judit Neddermann acaba de
publicar el seu quart disc en solitari,
Aire, el primer que fa en castellà. En una
entrevista al programa Via Lliurede RAC1,
on col·labora setmanalment, ha explicat
que qui la va animar a provar-ho amb el
castellà va ser ni més ni menys que Ale-
jandro Sanz. També ha dit que aquest és
l’àlbum “més íntim i feminista” que ha fet. 

Música

Ilargi Guztiak (Todas las lunas, en la seva
traducció al castellà) és la nova pel·lícu-
la d’Igor Legarreta, rodada en basc i pro-
tagonitzada per Itziar Ituño, molt cone-
guda per La casa de papel, i la debutant
Haizea Carneros. L’escenari del film és al-
guna vall del nord de Navarra, on a finals
del segle XIX, durant la tercera guerra car-
lista, una nena s’hi quedarà sola i aïllada.

Pelis i sèries

Todas las lunas
Igor Legarreta

Aire
Judit Neddermann

Alguna direcció
La fotògrafa Violeta Mayoral (Almeria, 1988) presenta en
la seva obra una gran influència de l’escenari de la seva
infantesa, el desert de Tabernas. La Fundació Joan Miró
acull ara una exposició seva en què “l’artista ubica l’expe-
riència humana a cel descobert, sense sostre ni recer, en
uns paisatges buits i inabastables que en subratllen la
vulnerabilitat”, diuen des de l’organització. Alguna direc-

ció és el títol de la mostra fotogràfica comissariada per
Martina Millà i que estarà exposada al museu del Parc de

Montjuïc de Barcelona fins al pròxim mes de maig.

“La paraula càncer fa por, però estic apre-
nent a pronunciar-la en primera persona
des de fa sis dies”. Així va anunciar Julia
Otero (Monforte de Lemos, 1959) que li
han diagnosticat càncer i que passarà un
temps lluny de la seva estimada ràdio per
tractar-se’n. Ho va fer el 22 de febrer al pro-
grama que condueix a Onda Cero des del
2007, Julia en la Onda, des d’on va assegu-
rar que, “entre quimio i quimio”, anirà als es-
tudis “a donar una mica la tabarra”. La pe-
riodista barcelonina d’ascendència gallega
ha rebut una allau de missatges d’ànims i
suport per part d’oients, companys de pro-
fessió i personalitats de tots els àmbits. I és
que, amb més de quaranta anys de trajec-
tòria i quatre premis Ondas, Otero ocupa
un lloc destacat al món de la comunicació.

J U L I A  O T E R OQUI ÉS?

A LES XARXES...

La seva trajectòria en TV i, sobretot, ràdio
L’avalen quatre premis Ondas i més de 40 anys de carrera

Famosos

Anunciar en antena que té càncer
Estarà un temps allunyada de la ràdio per tractar-se’n

Allau d’escalf i ànims
Personalitats de tots els àmbits li han fet arribar el seu suport

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Poc abans del Dia Mundial de les Malal-
ties Minoritàries, el periodista Quim Miró
ha anunciat que publicarà, de la mà de
l’il·lustrador Robert Garcia, el conte Una
nena entre vint milions (Excellence Edito-
rial), protagonitzat per l’Alexandra Peraut,
l’única nena catalana que pateix progè-
ria. Miró ha comptat amb l’assessorament
científic de la doctora Núria Coll-Bonfill.

Llibres

Una nena entre vint milions
Quim Miró

Fo
to

: V
io
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|Bravely Default 2
Arriba a Nintendo Switch un clàssic dels jocs de rol. Bravely Default 2
ofereix als jugadors una aventura llegendària amb quatre herois.

ÉS FAMOSA PER...
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EL CONSELL DE LA SETMANA

AUTOCRÍTICA

Un cop conscients de l’ús que en fem, es tracta 
de dosificar i intentar no fer-les servir més d’una hora

HORARIS

DOSIFICACIÓ

AFICIONS

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

i OCI

Parlar de les xarxes socials com una novetat seria absurd. Fa
anys que ens acompanyen i que s’han convertit en un es-
pai per expressar-se, comunicar-se, informar-se, fer negoci

i un llarg etcètera. Però és innegable que, com més aïllats hem
d’estar físicament, més les fem servir. Per això, el 2020, a l’estat
espanyol el temps mitjà diari d’ús de les xarxes socials va aug-
mentar en 25 minuts, fins a arribar a 1 hora i 20 minuts, segons
informa la UOC basant-se en un estudi d’IAB Spain.
Si bé les xarxes tenen molts aspectes positius (sobretot ara,

amb la pandèmia, ajuden a mantenir la vida social), no n’hem
d’abusar. Un ús excessiu de les xarxes, com passa amb tantes al-
tres coses, pot generar addicció. Davant d’això, hi ha un llistat
de bons hàbits publicat per la Generalitat –adreçat especial-
ment als adolescents i joves– que convé recordar. 
En primer lloc, cal fer autocrítica per prendre consciència de

l’ús que fem de les xarxes i el temps que hi dediquem. Un cop
avaluat això, es tracta de dosificar aquest ús i intentar que no
sobrepassi l’hora; sobretot, no s’han d’utilitzar abans d’anar a
dormir. Finalment, és imprescindible potenciar altres aficions.

Hi ha vida fora de les xarxes socials

És molt important prendre consciència de la quantitat 
de temps que dediquem a les xarxes socials cada dia

Les claus

Es recomana no consultar les xarxes abans d’anar a dormir. 
També marcar-se altres moments del dia “lliures” de xarxes

Fomenta altres aficions: en comptes de mirar tan sovint 
Instagram o Twitter, dedica més temps a fer esport o llegir
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