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SANTA COLOMA pàg 10

La CIBA agafa impuls 
per fer-se un lloc 
al món universitari

TIANA pàg 11

El projecte del cine a l'Albéniz:
una donació de 48.000 euros

MONTGAT pàg 11

Detingut per robar en 
23 cotxes en una mateixa nit

Sabater deixa Badalona
per anar al Parlament 
animant l’oposició
a fer una moció de 
censura a l’alcalde
pàg 3

S’acomiada
apuntant
contra Albiol

Polèmica aSantAdriàper una
nova incineradorade residus

L’empresa Pilot Office podria estar desenvolupant ja l'activitat tot i que encara no té la llicència per fer-ho pàg 10
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BADALONA pàg 9

Un incendi sense ferits
torna a deixar per enèsim
cop Sant Roc sense llum

PROMESA DEL FUTBOL pàg 12
Ilaix Moriba, de Santa Coloma 
a triomfar amb el primer
equip del Barça?
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Un comiat d’altura. Així va ser l’a-
deu a la política municipal de Do-
lors Sabater. L’exalcaldessa de Ba-
dalona i líder de Guanyem va fer
un pas al costat dimarts per anar
al Parlament demanant a la res-
ta de grups de l’oposició que do-
nin suport a una moció de cen-
sura per fer fora de l’alcaldia Xa-
vier García Albiol. En la que pos-
siblement va ser la seva última
roda de premsa pública com a re-
gidora, Sabater va tornar a sac-
sejar l’ecosistema polític badalo-
ní assegurant que amb la seva re-
núncia ja no hi ha “excuses” per
no tirar endavant un canvi al go-
vern que ja va resultar fallit a l’úl-
tim moment el 2020.

“Em vau assenyalar perquè no
podíeu fer alcaldessa una repre-
sentant del municipalisme trans-
formador. Aquesta excusa del
veto a Dolors Sabater ja s’ha aca-
bat. Deixaré de ser regidora i
això ja no servirà per no poder fer
acords. Tenim una ocasió fan-
tàstica. Posem-nos a treballar
per fer efectiva de manera im-
mediata aquesta moció de cen-
sura”, argumentava l’exalcaldes-
sa, que tornava a estendre la mà
a la resta de formacions per arri-
bar a un acord i formar un nou
govern alternatiu amb els cinc
partits de l’oposició: Guanyem,
PSC, ERC, comuns i JxCat.

Sabater va instar els grups a
tornar a posar en marxa la fór-
mula del 2015 i deixar enrere les
desavinences que van possibilitar
la moció de censura del 2018 i
que van servir en safata de plata
la vara al popular el maig del
2020. Sobre aquest últim acord
frustrat, la líder de Guanyem va
apuntar fins i tot que el canvi de
redactat del PSC que va impos-

sibilitar el pacte va estar propiciat
per ordres directes des de Madrid.

Pel que fa als motius per re-
cuperar ara la moció de censu-
ra, la portaveu de Guanyem,
Nora San Sebastián, assegura-
va dimarts que tots els grups
comparteixen la visió que el
govern del PP ha sumit Bada-
lona en una espècie de “paràli-
si” on no s’executen projectes ni
s’avança per resoldre els pro-
blemes de la ciutat. 

“Des de l’octubre estem tre-
ballant per fer posicionaments
conjunts al Ple i teixir de nou con-

fiances. Les diferents reunions
que s’han fet són sòlides. Un dels
terminis per presentar aquesta
moció era esperar fins a les elec-
cions al Parlament, però ara ve-
iem que dues formacions estan
temptades a apuntalar el govern
d’Albiol”, explicava San Sebastián
en relació amb l’acord amb el PSC
pel pressupost d’inversions i la in-
clusió en aquest plantejament
de moltes de les propostes pre-
sentades pels comuns.

FALTA DE CONSENS
La proposta de Sabater ha estat
rebuda amb escepticisme per
part de la majoria de grups. Des
d’ERC consideren –segons recull
Badalona Comunicació– que
no hi ha un consens suficient en-
tre partits per poder tirar enda-
vant una moció de censura i
que amb anuncis així es generen
“falses expectatives”. Tanma-

teix, els republicans sí que creuen
necessari un acord de les forces
de progrés que aporti estabilitat
a la ciutat.

Més crítica encara és la posi-
ció dels comuns, que titllen de
“poc seriosa” la proposta i que ve-
uen en aquest moviment de Gua-
nyem una “operació per netejar
la imatge” de l’exalcaldessa abans
de la seva entrada oficial al Par-
lament. “Sempre hem apostat
per un govern d'esquerres. Sem-
pre ens hem mullat i mai serem
un impediment, però no ens
sembla seriosa una proposta que

no s’ha acordat amb cap força po-
lítica”, assenyala al respecte la
presidenta del grup, Aïda Llau-
radó, que assegura que no s'ha fet
cap reunió formal per parlar d'u-
na moció de censura.

Només JxCat ha manifestat el
seu suport exprés a la moció i a la
conformació d’un nou govern.
“Em sembla molt bé el que diu
Sabater. Si l’excusa per no fer la
moció de censura era ella, ara que
plega com a regidora, quina ex-
cusa tenim?”, reflexionava el re-
gidor de la formació David Tor-
rents, que va estar present a la
roda de premsa de l’exalcaldessa.

SENSE DECLARACIONS DEL PSC
L’únic grup que no ha fet decla-
racions sobre la proposta ha es-
tat el PSC, que ha preferit man-
tenir un perfil baix i que desitja
“sort i encerts” a Sabater en la
seva nova etapa al Parlament.

Anton Rosa
BADALONA

Mésqueun adeu
» Sabater s’acomiada de Badalona amb la proposta d’una moció de censura a Albiol sobre la taula
» La majoria de grups de l’oposició veu poc seriosa la proposició i només JxCat hi dona suport exprés 

Sabater en la que possiblement va ser la seva última roda de premsa com a regidora de l’Ajuntament de Badalona. Foto: A.R.

“Em vau assenyalar.
L’excusa del veto ja s’ha
acabat. Deixaré de ser
regidora”, diu Sabater

ERC i comuns no
tanquen la porta a un
nou govern, però no
veuen viable la moció
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Jo aquest 8-M única-
ment vull dir que les

dones ni som heroïnes,
ni deeses, ni cap altre criatura mística.
Prou de romantitzar el nostre paper:
som persones normals i se’ns ha de res-
pectar únicament per això. No ens
hem de guanyar ni merèixer cap res-
pecte, se’ns ha de poder garantir.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Passen els anys i les
dècades, passen go-

verns, passen les bom-
bolles i les crisis, canvien les lleis,
però seguim sense donar solucions es-
tructurals al problema de l’habitatge
i el dret fonamental segueix protegit
per veïns solidaris posant-hi el cos. És
indignant.

@apuente

El audio [filtrado de los
Goya] es asqueroso no

solo por lo evidente, sino
porque es una muestra de cómo los
hombres siguen hablando de las muje-
res cuando no estamos presentes. Esa ca-
maradería, las risas, la tranquilidad con
la que se hacen los comentarios al sa-
berse entre los suyos... puro patriarcado.

Se m’ha mort el mòbil,
i me n’he anat a com-

prar un altre. M’ha atès
un noi amb marcadíssim accent an-
dalús. Ell s’ha mantingut en castellà i
jo, en català. «Gracias por hablarme ca-
talán. Hace poco que vivo en Barcelona
y tengo que aprenderlo más». Jo ja he
fet el dia.

@eloibelles@iriagparente@erobroc

La lupa

Reexplorant les notes d’un dels tallers de Res-
tarting de fa gairebé un any, abans de la Co-
vid, quan ens vam reunir a les instal·lacions de
la Fundació Èpica aquí a Badalona, em crida

l’atenció la rellevància del que s’hi va discutir, particu-
larment pel que fa a Can Ruti, amb una mirada més àm-
plia del potencial de Badalona per contribuir a la con-
secució dels objectius de desenvolupament de les Nacions
Unides 2030. Són quatre parts interconnectades, pintades
en grans i àmplies pinzellades. Aquí les teniu:

1. Can Ruti, amb col·laboracions amb l'Ajuntament,
continuarà fomentant sinergies amb altres hospitals i
centres d'innovació de tot el món, adaptant les bones
pràctiques d'altres ciutats europees com Manchester
i la seva impressionant iniciativa d'innovació en salut.
A més, Badalona donarà suport a la identitat d’un nou
"Campus Badalona", que comprèn no només l’actual
campus de Can Ruti, sinó també una xarxa d’empre-
ses associades que creïn sinergies entre salut, recerca
i innovació, tal com han explicat col·legues meus en ar-
ticles anteriors a Línia Nord.

Entre aquestes, hi hauria una nova “escola d'in-
fermeria” que pugui atraure talents tant locals com in-
ternacionals, amb clars vincles amb ofertes de Formació
Professional dual alineades amb el potencial intel·lec-
tual i econòmic més ampli de Badalona. Des de for-
madors en eines digitals (incloent-hi drons, telemedi-
cina, impressió 3D...) fins a dissenyadors d’educació i
formació i proveïdors de continguts que impliquin la
creació d’eines virtuals d’aprenentatge, gamificació per
a l’educació i molt més.

2. Aquest “Campus Badalona” arribaria al mar, im-
plicaria entitats de tot Badalona i interactuaria amb en-
titats de tota la costa: s'estendria cap a Mataró i, a tra-
vés de la CACI i de possibles universitats i startups

col·laboradores, travessaria el riu Besòs i penetraria en
la innovació del Districte 22@ de Barcelona.

Les infraestructures actuals com el BCIN finalment
s’utilitzarien per atraure investigadors, innovadors i
també organitzacions sense ànim de lucre que dona-
rien suport a la participació ciutadana en la ciència.

3. Ajudant a mantenir l’ecosistema de la ciutat per
a la innovació i la investigació, ancorat pel “Campus Ba-
dalona”, la ciutat mostrarà el seu aparador digital de fi-
nestreta única que permet a persones i entitats de fora
de Badalona (i també de dins) trobar socis per dur a ter-
me iniciatives nacionals i internacionals. Aquí, les pi-
mes poden unir-se a iniciatives d’investigació i innovació
i trobar finançament del sector privat (de manera similar
a la "Carta" de Mataró o a la "Start Up Grind", donant
més visibilitat a les empreses). Les organitzacions de la
societat civil i les escoles podran promocionar-se i tro-
bar suport per a la seva educació, formació, aprenen-
tatge permanent i iniciatives de Citizen Science. Star-
tups, innovadors socials i business angelspodran tro-
bar-se per a iniciatives mútuament beneficioses.

4. Aquest nou “Campus Badalona” s’acompanya-
rà d’espais naturals, paral·lelament a una mobilitat ur-
bana sostenible. La investigació mostra que els espais
verds (parcs urbans, jardins, carrers arbrats...) oferei-
xen beneficis per a la salut en adults, com ara una re-
ducció de l’estrès, una vida més llarga i una millor sa-
lut general i mental global. A més, els nens es benefi-
cien d’ambients verds per tenir millors capacitats
d’atenció, desenvolupament emocional i conductual i
fins i tot canvis estructurals positius en el cervell.

I, per descomptat, hi ha el nostre mar Mediterra-
ni. De fet, l’impacte d’aquest gran espai blau sobre la
salut s’associa amb nivells més alts d’activitat física a
l’aire lliure que, al seu torn, es tradueixen en beneficis

per a la salut mental (reducció de l’estrès, benestar au-
topercebut i autonomia). Afegiu a això els atractius de
la nostra alimentació i dieta locals, opcions d’estil de
vida, esports, patrimoni cultural i arts. Cadascun, per
dret propi, és un atractiu per a la investigació en salut
física i mental, projectes col·laboratius i futures carreres.

És evident que aquest nou “Campus Badalona” que
s’imagina Restarting serà capaç d’atraure més talents
i inversions. Podrà crear sinergies amb més universi-
tats, innovadors i inversors per impulsar i donar suport
a iniciatives ecològiques transformadores (hospitals en-
ergèticament eficients). Podrà unir forces amb un in-
novador institut culinari de Badalona (dietes alimen-
tàries locals), Living Labs, centres especialitzats de te-
ràpia i noves aventures basades en el rendiment que fu-
sionin l’art i la ciència per tal de fer nous descobriments
en les neurociències i la salut mental (Fundació Èpica).

Un darrer assumpte: ¿què ha fet que una ciutat com
Manchester sigui capaç d’unir forces públiques i pri-
vades per reinventar-se de les seves arrels industrials
i convertir-se en una ciutat far d’innovació relaciona-
da amb la salut? La resposta breu és que Manchester
tenia la voluntat política d’establir una estratègia per
a la ciutat independentment de les consideracions elec-
torals a curt termini.

El repte és clar: amb noves oportunitats de finan-
çament per al 2021-2027 (Next Generation, Horizon
Europe), les autoritats de Badalona, amb aportacions
d’actius de la ciutat com Restarting, haurien de co-
mençar a establir un pipelinediversificat d’iniciatives
interconnectades, grans i petites, comptant amb una
de les seves preuades institucions, el campus de Can
Ruti, de cara a un món post Covid. Tant se val que Wins-
ton Churchill no digués en realitat "mai et perdis una
bona crisi": el missatge ens ressona.

per Paul Fenton, membre de Restarting Badalona

Badalona i Can Ruti: una nova generació
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Qui va votar l’extrema dreta a la metròpoli?1

2
Ciutat Vella de Santa Coloma: un informe 
ja alertava el 2002 de possible prevaricació

8M: fem feminisme!

Els joves i les decisions que marcaran el futur

Nou pressupost d’inversions rècord 
a Badalona: 78 milions

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@adrisantaa: [Sobre Messi votant] Us ima-
gineu Mbappé votant el president del PSG?
O Cristiano el de la Juve? Doncs per això el
Barça és més que un club. Quina imatge.

@andreajvilloria: El jutjat de vigilància pe-
nitenciària revoca el tercer grau dels presos
de Lledoners. Hauran de tornar-hi i no sor-
tir-ne, després de mes i mig de semillibertat.

#SuspèsElTercerGrau

@lluistovar6: Aprovat el suplicatori con-
tra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí. El Parlament Europeu l’aprova per
400 vots a favor i 248 en contra.

#SenseImmunitat #LaportaPresident

Safata d’entrada

Aquesta setmana els ciuta-
dans de Badalona hem vist
que la ciutat serà dotada

d'un pressupost d'inversions bas-
tant important. No hem de con-
fondre-ho amb els pressupostos or-
dinaris de l'Ajuntament, que arri-
ben tard o ni se’ls espera. Aquests
pressupostos de gran envergadu-
ra han estat fruit d'un acord entre
el PSC de Badalona, amb Rubén
Guijarro al capdavant, i el govern
del PP. S'ha de dir que estan dotats
de setanta-vuit milions d'euros, i
això comportarà una millora i una
creació d'espais públics a tots els
barris de la ciutat. 

Ja amb una mica més de pro-

Gran inversió a Badalona
per Iván Carmona 

funditat, seran unes partides
amb les quals es millorarà, per
exemple, les escoles bressols i
de primària (tant de titularitat
municipal com les que gestio-
na la Generalitat), s’invertirà en
zones esportives, es dotarà d'e-
quipació i es remodelarà la co-
missaria de la Guàrdia Urbana
i es faran treballs de millora en
espais públics dels quals l'A-
juntament n'és responsable.

Aquesta gran inversió és
sens dubte una oportunitat
única per remodelar i moder-
nitzar la ciutat de Badalona. Un
tren que tant el govern com els
partits de l'oposició no poden
deixar passar per al bé dels
ciutadans de Badalona. I és
que, al cap i a la fi, es treballa
per millorar la qualitat de vida
dels veïns i veïnes d'una gran
ciutat com Badalona.
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Els semàfors

L’incendi en un transformador
elèctric al barri de Sant Roc va
tornar a deixar sense llum prop
de 500 persones diumenge a la
nit. Endesa va instal·lar diversos
grups electrògens durant la

matinada, però gairebé 250 veïns
continuaven sense servei dilluns.

pàgina 9Endesa

La Diputació de Barcelona
també treballarà per impulsar el
projecte del Hub Internacional

del Coneixement per al
Desenvolupament Sostenible i
la Pau a les Tres Xemeneies en la
seva cursa per aconseguir

finançament de fons europeus. 
pàgina 10Diputació

L’equip de Carles Duran va
classificar-se abans-d’ahir per 
al Top 8 de l’EuroCup després 
de guanyar a la pista del

Nanterre francès. Els badalonins
ja saben que el seu pròxim 
rival a Europa serà un històric:

la Virtus de Bolonya.
pàgina 12Joventut
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Mirada pròpia

El 22 de febrer es va celebrar el dia per la igu-
altat salarial per reivindicar el mateix salari per
al mateix treball, independentment del gènere
de les persones.

La Marea de Pensionistes de Badalona denuncia des
de fa més de quatre anys, entre altres qüestions, la bret-
xa salarial que castiga econòmicament les dones, ja que
són les que pateixen discriminacions que encara per-
sisteixen per a l’accés, la permanència i la promoció en
l’ocupació.

Tothom reconeix que les do-
nes perceben un salari anual in-
ferior en més de 5.000 euros al
dels homes, sent la bretxa sala-
rial el resultat més visible de la
desigualtat i la discriminació
que pateixen les dones en el
mercat laboral.

Malgrat els avenços aconse-
guits en el conjunt de la Unió Eu-
ropea, la plena igualtat de gènere
continua sent l’assignatura pen-
dent de la majoria dels seus Estats
membres.

Un dels factors que més inci-
deix en la bretxa salarial de gène-
re és el treball a temps parcial. A
Espanya el 25% de les dones as-
salariades treballen a temps par-
cial, mentre que en el cas dels ho-
mes només arriba a un 7%. A més,
a ningú se li escapa que el treball
domèstic recau fonamentalment
en les dones, un treball no reco-
negut ni remunerat. 

Aquesta bretxa salarial conti-
nua en les pensions, ja que les do-
nes arriben a cobrar un 35% me-
nys de pensió que els homes i, com denunciem a les nos-
tres concentracions, la pobresa té nom de dona.

El 8 de març hem celebrat el dia de la dona i, des-
prés de molts anys pregonant i lluitant per la igualtat
salarial entre homes i dones, la realitat, que és tossu-
da, ens diu que les dones d’aquest país, quan es jubi-
len, perceben la meitat que cobraven durant la seva eta-
pa laboral.

Per això, les dones en general i les pensionistes en
particular han reivindicat un any més els seus drets ce-

lebrant el 8 de març el Dia Internacional de les Dones.
Una vegada més han dit prou, i aquest prou no s’esgo-
tarà fins que la igualtat real i efectiva entre homes i do-
nes sigui una realitat, aquí i arreu del món.

Diuen les cròniques que els antecedents del dia de
la dona es remunten a mitjans del segle XIX, quan la Re-
volució Industrial va fer que àmplies capes de la pobla-
ció femenina dels sectors més populars de la societat s’in-
corporessin al món del treball, sense que això els eximís
de les seves ocupacions a la llar i amb la família.

La duresa de les condicions de treball va acabar pro-
vocant que moltes d’elles s’organitzessin i es mobilit-
zessin per demanar una sèrie de millores, com ara la re-
ducció de la jornada laboral, l’exempció del torn de nit
o mesures per prevenir accidents.

Aquestes primeres mobilitzacions es van multipli-
car arran de diversos accidents, alguns dels quals trà-
gics, que van tenir les dones treballadores com a pro-
tagonistes. És el cas de l’incendi de la Triangle Shirtwaist
Company de Nova York, que el 25 de març de 1911 va

acabar amb la vida de 142 obreres, moltes d’elles im-
migrants italianes i jueves.

Dos anys més tard es va acordar establir una data
per commemorar el dia de la dona, que, finalment, va
decidir-se que fos el 8 de març. Des d’aleshores es va in-
tentar celebrar cada any i, en el cas espanyol, va ser amb
el ressorgiment del feminisme, a les dècades de 1960 i
1970, quan es va tornar a posar d’actualitat, així com les
reivindicacions que s’hi associaven.

Les Nacions Unides, el 1977, van declarar el 8 de
març com a Dia Internacional de
les Dones i la Pau Internacional i
van contribuir a donar-li una di-
mensió universal.

Així doncs, el Dia Internacio-
nal de les Dones és un moviment
polític que lluita pels drets hu-
mans, la igualtat i la justícia i, tot
i que s’ha avançat força en la igu-
altat de drets entre homes i dones,
encara queda molta feina per fer
per aconseguir la plena igualtat.

Per això cal continuar treba-
llant i educar els nostres infants en
els valors de la igualtat de gènere
i posar en relleu la lluita feminis-
ta i la perspectiva de gènere des
dels primers trams educatius fins
a la universitat.

Cal trencar definitivament la
bretxa de gènere i que les dones
gaudeixin dels mateixos drets
econòmics i socials que els homes,
siguin treballadors en actiu, jubi-
lats o pensionistes.

Cal aconseguir que les em-
preses incloguin la visió de gène-
re i la lluita contra les desigualtats

salarials; que la maternitat no sigui motiu d’expulsió ni
discriminació en el món laboral.

Cal donar visibilitat al treball domèstic no remunerat
i reivindicar la corresponsabilitat real en les tasques de
cura i el dret al temps personal.

Cal posar fi a qualsevol forma de discriminació i de-
fensar els drets socials i els serveis públics per a tothom.

I cal, d’una vegada per totes, acabar amb la violèn-
cia masclista present a la nostra vida i responsable de
l’assassinat cada any a Espanya de centenars de dones.

per Pedro Jesús Fernández

La bretxa de gènere
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Roba uns senyals lluminosos i es fa passar per policia mentre
condueix de forma temerària, saltant-se semàfors en

vermell a tota velocitat, segons el Diari Més. Va passar a Salou,
on l’home que va tenir aquesta brillant idea ha estat detingut.

El canvi de disseny de Lola Bunny, el dibuix animat queacompanya Bugs Bunny, ha enfadat alguns homes que
ja no la troben prou atractiva... Potser s’haurien d’aturar a
pensar per què trobaven atractiu el dibuix d’un conill.

Ilmira Bagrautinova, una ballarina russa, ha interpretat El llacdels cignesde Txaikovski sobre el gel, a quinze graus sota zero.
El seu propòsit: reclamar la conservació d’un espai on viuen
cignes de veritat. La imatge és preciosa i ha fet la volta al món.

Un influencer es tatua al clatell un codi QR que enllaça
amb el seu compte d’Instagram i, en qüestió de dies,

deixa de funcionar. Li ha passat a La Liendra, un
instagramer colombià de qui s’estan fent moltes bromes.

LA FOTOMiquel Codolar / ACN
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El Suprem confirma l’absolució
de Téllez pels cartells de l’1-O

TRIBUNALS4El Tribunal Su-
prem ha confirmat l’absolució
de l’exregidor de Guanyem a l’A-
juntament de Badalona José Té-
llez pel cas dels cartells de l’1-O.
Téllez –que va ser absolt per
l’Audiència de Barcelona pels
mateixos fets–va ser citat el pas-
sat 5 de febrer després que l’alta
cambra admetés a tràmit el re-
curs presentat al respecte per la
Fiscalia, que demanava revocar
l’absolució de l’exregidor en con-
siderar que era “il·lògica i irra-
cional”. Finalment, però, el Su-
prem ha decidit rebutjar el recurs.

L’alt tribunal ha fallat a favor
de l’exregidor de Guanyem en
considerar que no va cometre un
delicte de desobediència per-
què no va rebre cap ordre a la
qual pogués desobeir. Recor-
dem que Téllez va ser condem-
nat pel Jutjat Penal número 7 de
Barcelona a pagar més de 4.000
euros per retirar els cartells re-
quisats a uns activistes d’Òmni-
um Cultural dies abans de la ce-
lebració del referèndum d’in-
dependència d’un cotxe de la Gu-
àrdia Urbana de Badalona sen-
se el permís dels agents.

POLÍTICA4El PP ha tancat un
acord amb el PSC per presentar
el pressupost d’inversions més
gran de la història de Badalona:
78 milions d’euros. La propos-
ta –que també ha incorporat el
71% de la bateria de punts que va
traslladar el grup dels comuns al
govern local– contempla l’exe-
cució fins al 2023 d’iniciatives so-
bretot en matèria d’educació i es-
port. Entre els projectes sobre la
taula destaquen la construcció de
la nova piscina municipal i de les
escoles Ventós Mir i Badalona
Port, la remodelació de la co-
missaria de la Guàrdia Urbana o
el manteniment d’equipaments
esportius com les pistes d’atle-
tisme Paco Águila.

Segons detalla el consistori en
un comunicat, els principals
blocs en els quals es divideix
aquest pressupost d’inversions
són les polítiques d’urbanisme
(13.491.100 euros), l’educació
(19.708.670 euros), els esports
(24.755.000 euros), el patrimo-
ni (5.200.000 euros) i la cultura
(4.600.000 euros). 

Alguns dels projectes més
destacats són la construcció de la
nova piscina municipal, d’una
nova escola bressol i de les esco-
les Ventós Mir i Badalona Port;
la remodelació del parc del Gran
Sol, de la Casa Clara al parc de Ca
l’Arnús i de la comissaria de la
Guàrdia Urbana; i la inversió
en manteniment d’equipaments
esportius, que inclou la reforma
necessària perquè les pistes d’at-

letisme Paco Águila puguin ser
homologades.

Des dels comuns matisen
que no han pactat res amb el PP,
sinó que el govern local ha deci-
dit incorporar moltes de les pro-
postes que el grup havia con-
sensuat amb veïns i entitats. Per
altra banda, ERC ressalta la man-
ca d’un projecte de ciutat a llarg
termini i la voluntat de treure rè-
dit polític amb els pressupostos.

Alguns dels desperfectes de les pistes d’atletisme Paco Águila. Foto: UGE

Nou pressupost d’inversions
rècord a Badalona: 78 milions

Téllez al Tribunal Suprem el passat 23 de febrer. Foto: Twitter

Cultura | Entrades esgotades per al concert pilot de Can Ruti
El concert pilot que el grup Love of Lesbian oferirà al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim
27 de març ha esgotat les 5.000 entrades a la venda. Aquest assaig clínic impulsat per l’Hospi-

tal Germans Trias i Pujol es farà sense distància i amb proves d’antígens als participants.
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TRIBUNALS4El vicesecretari de
comunicació del PP català i ex-
conseller delegat de Badalona
Comunicació, Albert Fernández
Saltiveri, ha estat denunciat per
presumptes maltractaments a
la seva exparella i actual presi-
denta de Noves Generacions,
Irene Pardo. Segons ha avançat
el diari Ara, el popular ha estat
destituït de tots els càrrecs i s’es-
tan seguint totes les vies regla-
mentàries que fixen els estatuts
de la formació, com l’obertura
d’un expedient informatiu en el
Comitè de Drets i Garanties.

L’escrit de denúncia de la
víctima aniria acompanyat d’un
informe mèdic que reporta le-
sions, com ara una fissura al nas
i contusions a tot el cos.

Saltiveri,
denunciat per
maltractaments

CULTURA4El Festival Interna-
cional de Màgia de Badalona –
Memorial Li-Chang ha tancat
la seva edició número 21 amb un
èxit rotund de públic. Malgrat
l’actual situació epidemiològica
per la pandèmia, que ha obligat
a reduir l’aforament en un 50%,
el certamen ha aconseguit ex-
haurir les entrades en tots els es-
pectacles que estaven progra-
mats en el cartell d’enguany.

“Estem molt contents d’haver
pogut realitzar totes les gales i ha-
ver exhaurit les entrades de totes
les sessions, malgrat tenir limi-
tacions d’aforament, i alhora ha-
ver pogut acollir artistes inter-
nacionals. Des de l’organització
volem agrair la gran resposta del
públic, que ha seguit donant su-
port a la màgia, l’il·lusionisme i la
cultura”, assenyala el director
artístic, el mag Enric Magoo.

Èxit rotund del
festival de Màgia
de Badalona

POBRESA ENERGÈTICA4L’in-
cendi en un transformador elèc-
tric va deixar diumenge prop de
500 persones sense llum al bar-
ri de Sant Roc de Badalona.
Els fets van tenir lloc cap a dos
quarts de set de la tarda a l’A-
vinguda Marquès de Mont-
Roig, quan es va produir una
forta explosió en un dels siste-
mes de subministrament. Di-
verses dotacions dels Bombers
de la Generalitat van acudir al
lloc per controlar ràpidament el
foc, que no va provocar cap fe-
rit, però que va deixar bastant
malmesa la instal·lació de llum
de la zona afectada.

L’Ajuntament de Badalona
va posar a disposició de les fa-
mílies i persones vulnerables
afectades pel tall de subminis-
trament que passessin la nit de
diumenge a l’Oficina Municipal
del Districte fins que els tècnics
d’Endesa poguessin restablir el
servei amb normalitat. Malgrat
que la instal·lació de diversos
grups electrògens per part de la
companyia elèctrica va aconse-
guir que molts abonats recupe-
ressin la llum durant la mati-
nada, dilluns encara hi havia
prop de 250 persones sense
servei, tal com es va denunciar
des d’algunes entitats veïnals

com la plataforma Sant Roc
Som Badalona.

En declaracions a Badalona
Comunicació, la regidora de Se-
guretat, Protecció Civil i Convi-
vència i responsable del distric-
te número 6, Irene González, as-
segurava que el transformador
de l’Avinguda Marquès de
Mont-Roig on es va produir
l’incendi havia arribat a supor-
tar una sobrecàrrega elèctrica
gairebé trenta vegades superior
a l’habitual. González també va
anunciar que amb Endesa s’es-
tà investigant les possibles cau-
ses d’aquest increment extraor-
dinari per evitar nous incidents. La regidora González visita la zona afectada. Foto: Twitter (@irengopo)

Un incendi sense ferits torna
a deixar Sant Roc sense llum
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Santa Coloma

SALUT4El nou mòdul Covid
de suport al Centre d’Atenció
Primària (CAP) Barri Llatí de
Santa Coloma de Gramenet ja
està en funcionament. Aquesta
instal·lació annexa permetrà
concentrar en un mateix espai
tota l’activitat relacionada amb
la pandèmia del coronavirus
que es dugui a terme en aquest
equipament sanitari, com són les
proves PCR, els tests ràpids, la
identificació de contactes o les

exploracions. L’objectiu és ga-
rantir que els CAPs tenen “espais
diferenciats per patologies i així
garantir una millor seguretat
als professionals i ciutadans”.

Segons apunten des del De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat, la previsió és que els
pròxims dies es posin també en
marxa els mòduls annexos del
CAP Doctor Barraquer de Sant
Adrià de Besòs i del CAP Sant
Roc-El Gorg de Badalona.

FEMINISME4El projecte de la
CIBA comença a prendre for-
ma més enllà de les fronteres
de Santa Coloma de Gramenet.
Un any després de la seva in-
auguració, l’espai feminista de
recursos i serveis per a dones
impulsat per l’alcaldessa Núria
Parlon s’ha convertit en la seu
de la primera Escola Aboli-
cionista Internacional i ara
busca suports per poder obrir-
se camí en el món universita-
ri amb una càtedra en Investi-
gació de Gènere.

L’equipament colomenc va
comptar precisament la setma-
na passada amb la visita il·lus-
tre de la delegada del govern es-
panyol a Catalunya, Teresa Cu-
nillera, que va poder veure de
primera mà l’evolució de l’espai
en el seu primer any de vida. La
visita de Cunillera va ser el pre-
ludi perfecte per a la presenta-
ció del Campus CIBA, la inicia-
tiva per oferir formació conti-

nuada per a dones en la qual
s’emmarca el projecte de la pri-
mera Escola Abolicionista In-
ternacional.

Aquest programa –que es
va inaugurar divendres passat
amb la primera sessió d’un dels
seminaris del primer semestre
lectiu– comptarà amb diversos
cursos d’autoformació en línia i
també amb alguns mòduls de tu-
torització personalitzada, que

es completaran amb almenys
un seminari mensual en directe.

En paral·lel, el consistori
busca col·laboració universitària
per tal de poder impulsar una cà-
tedra en Investigació de Gènere
i avança per poder culminar el
projecte urbanístic, actualment
en fase de licitació i que inclou la
construcció d’un espai residen-
cial per a víctimes de violència
masclista, entre d’altres.

Dues dones en un dels espais de la CIBA en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

La CIBA agafa impuls per fer-se
un lloc al món universitari

En marxa el nou mòdul Covid
de suport al CAP Barri Llatí

MEDI AMBIENT4Sant Adrià de
Besòs té una nova empresa de va-
lorització de residus al seu terri-
tori. La companyia Pilot Office
s’ha instal·lat en una nau d’11.000
metres quadrats situada al carrer
Jovellanos del polígon industrial
de Montsolís i ha demanat auto-
rització per poder incinerar més
de 100.000 tones l’any de mate-
rial no perillós.

Malgrat no comptar encara
amb la llicència ambiental cor-
responent per poder exercir l’ac-
tivitat, l’establiment d’aquesta
empresa al municipi ja ha causat
força polèmica. Segons va apun-
tar el grup d’ERC al Ple de febrer
i ja ha denunciat formalment
Sant Adrià En Comú, des de fa
uns mesos s’ha detectat cert mo-
viment a la nau –com l’entrada de
camions plens de residus que
després en surten buits–que po-
dria indicar que la companyia
està desenvolupant l’activitat sen-
se comptar amb l’autorització.

A preguntes de Línia Nord, el
consistori assegura que la inter-

venció del govern local en aquest
aspecte és “mínima” perquè l’ad-
ministració competent per ator-
gar aquest permís és la Genera-
litat, però confirmen que la Poli-
cia Local ja ha anat a verificar si
la companyia ha començat a
tractar residus sense llicència.

Des de Sant Adrià En Comú
apunten que exercir l’activitat
sense autorització ambiental està
tipificat com una infracció “molt
greu” en la Llei de prevenció i
control ambiental de les activitats
(PCAA) i remarquen que la ciu-

tat ja té “suficients” instal·la-
cions dedicades a la valorització
de residus. 

També recorden que l’Ajun-
tament –que va ser llogater d’a-
questa mateixa nau abans que Pi-
lot Office comprés l’espai– va
ser denunciat el 2011 per tres sin-
dicats a Inspecció de Treball per
la insalubritat de les instal·lacions.
Des d’aleshores no hi ha cons-
tància de cap obra de millora que
certifiqui que l’activitat sense lli-
cència a la nau no està posant en
risc la salut dels treballadors.

Una imatge d’arxiu de l’exterior de la nau en qüestió. Foto: Goggle Maps

Una nova empresa d’incineració
de residus s’instal·la a Montsolís

Sant Adrià

La Diputació també dona
suport al projecte del ‘hub’

URBANISME4El projecte del Hub
Internacional de Coneixement per
al Desenvolupament Sostenible i la
Pau a les Tres Xemeneies compta
des de la setmana passada amb un
nou aliat en la seva cursa per acon-
seguir finançament de fons euro-
peus. La Diputació també ha vol-
gut sumar-se a la Generalitat i a l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i també treballarà per im-

pulsar la iniciativa liderada per
l’investigador Màrius Rubiralta.

En aquest sentit, la institució
posarà tota la seva infraestructura
a disposició dels ajuntaments de
Sant Adrià de Besòs i Badalona a
través del programa Next Diba,
contribuint a definir la seva viabi-
litat jurídica, tècnica i econòmica i
a assegurar que pot optar als fons
de la Unió Europea (UE).

Covid | L’Esperit Sant dona fàrmacs no usats en la primera onada
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma s’ha adherit a una campanya per donar l’excedent
de fàrmacs no utilitzats en el tractament del coronavirus durant la primera onada. Aquests me-
dicaments –que són retrovirals o s’utilitzen contra la malària– s’enviaran a centres de Filipines.

Delictes | Sant Adrià, entre les ciutats més insegures d’Espanya
Sant Adrià és una de les sis ciutats catalanes que hi ha entre els quinze municipis amb 
més inseguretat de tot l’estat espanyol, segons l’últim Balanç de Criminalitat publicat pel 
Ministeri d’Interior. En aquest rànquing també hi apareix Barcelona, Esplugues o el Prat.

El nou mòdul Covid del CAP Barri Llatí. Foto: Salut

8-M4Els alumnes de l’Institut Escola La Mina van reconèixer amb
un regal la tasca de l’alma mater del projecte Objectiu Venus,
Paqui Jiménez, amb motiu del Dia de la Dona. / Foto: Twitter
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Montgat | Tiana

Detingut per robar en 
23 cotxes en una mateixa nit
MONTGAT4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada un jove de 20 anys que
va robar en 23 cotxes estacionats
a Montgat en una mateixa nit.
Els fets es van produir la nit de
l’1 al 2 de març i va ser un veí qui
va donar la veu d’alarma en
veure com dos individus tren-
caven el vidre d’un vehicle i
s’enduien diferents objectes del
seu interior. 

L’avís va posar en alerta la
Policia Local de Montgat, que va
acudir al lloc i que va poder
identificar un total de  23 vehi-

cles saquejats a la zona de la Rie-
ra Sant Jordi, l'avinguda Sant
Jordi i al barri de les Costes. Du-
rant la recerca, els agents van
veure un jove al costat d'un ve-
hicle forçat buscant entre di-
versos objectes tirats a terra.
L’home, en veure els agents, va
intentar fugir, però finalment
després d’una persecució va po-
der ser detingut.

L’arrestat va passar a dis-
posició del jutjat de guàrdia
de Badalona, que en va decre-
tar la seva llibertat amb mesu-
res cautelars.

TIANA4Les obres a la Sala Albé-
niz de Tiana van ser la primera
fase del projecte de construcció
d’un cinema. En un informe al
qual ha tingut accés Línia Nord,
el secretari municipal confirma
que el passat 30 de novembre es
va entrar per registre un pla tèc-
nic que preveia la instal·lació dels
“equips de projecció i so” neces-
saris per adequar l’espai per aco-
llir projeccions cinematogràfi-
ques. La proposta va ser presen-
tada a tall de donació pel regidor
d’Urbanisme i Habitatge, Mateu
Hernández, i comptava amb un
pressupost total de més de 48.000
euros, valor que coincideix amb
l’estimació de la proposta del ci-
nema que es va presentar als
pressupostos participatius.

L’expedient del projecte divi-
dia les obres en dues fases dife-
rents: una primera que feia refe-
rència a la instal·lació dels sub-
ministraments i el cablejat ne-
cessari –que es correspon amb
l’actuació que ja s’ha fet a la
sala– i una segona que preveia els
processos tècnics per poder con-

nectar aquest sistema amb un po-
tent equip d’àudio i vídeo. Les
dues actuacions sumen un total
de més de 23.000 euros –la res-
ta fins a arribar als 48.000 fan re-
ferència al material–, dels quals
només s’haurien executat els
12.433 corresponents a la pri-
mera fase de la instal·lació.

L’informe del secretari mu-
nicipal també apunta que la pro-
posta de donació d’Hernández
encara no ha estat presentada

“formalment” a la Junta de Go-
vern Local i no descarta que l’i-
nici de les obres es tractés en la
reunió que acostuma a celebrar
l’executiu després de les juntes.

NOU PLE EXTRAORDINARI
El grup de Junts per Tiana ha
forçat la convocatòria d’un Ple ex-
traordinari per esclarir el cas de
les obres a la sala i on es propo-
sarà crear una comissió d’inves-
tigació amb sessions públiques.  

Alguns components de la nova instal·lació a la Sala Albéniz. Fotos cedides

El projecte del cine a l’Albéniz:
una donació de 48.000 euros

Una càmera va captar el detingut forçant un cotxe. Foto: Mossos

Comerç | Jornades del Consumidor a Montgat
L’Ajuntament de Montgat organitza els pròxims 15 i 18 de març la 24a edició
de les Jornades del Consumidor, una iniciativa que busca informar els veïns
sobre els seus drets com a clients i fomentar l’actualització dels comerços.



Dimarts feliç: el Joventut 
accedeix alTop8 de l’EuroCup

Somriures després d’aconseguir
una fita. La Penya de Carles Du-
ran va classificar-se, la nit de di-
marts, per al Top8 de l’EuroCup
de bàsquet, on l’espera la Virtus
de Bolonya (en una eliminatòria
al millor de tres partits amb el fac-
tor pista per al conjunt italià). Els
verd-i-negres haurien aconsegu-
it el bitllet fins i tot amb una der-
rota per menys de cinc punts,
però van guanyar a la pista del
Nanterre (88-95).

La tranquil·litat definitiva,
però, no arribaria fins al tercer
quart, ja que el primer parcial va
ser favorable als francesos. Si en
el darrer partit europeu el prota-
gonisme ofensiu en el primer
tram va ser per a Ferran Bassas,
abans-d’ahir va recaure en Ante
Tomic. De mica en mica, els ba-
dalonins van anar neutralitzant
l’empenta dels parisencs, fins al
punt d’arribar al descans amb una
renda de dos punts (45-47).

Els verd-i-negres van seguir
exhibint la seva millor versió de-
fensiva després de tornar dels ves-
tidors i això va coincidir també
amb moments d’un joc àgil i
d’encert en els triples. La Penya
només va concedir 14 punts en el
tercer quart (en l’anterior no-
més n’havia encaixat 16) i va en-
carar els últims 10 minuts de
partit amb un peu i mig en la se-
güent ronda (59-70). Tot i això,
els locals, amb un joc molt físic,
aconseguirien retallar la distàn-
cia fins als cinc punts (74-79),
però un triple de Xabi López-
Arostegui va dinamitar la reacció
del conjunt francès.

Europa, doncs, queda apar-
cada de moment, ja que el pròxim
repte per als verd-i-negres serà el
partit de la 26a jornada de l’ACB,
que l’equip jugarà demà passat a
les sis de la tarda a l’Olímpic
contra l’Obradoiro de Santiago de
Compostel·la. Serà el primer dels
dos partits de lliga dels pròxims
dies, ja que dimecres de la set-
mana que ve l’equip recuperarà
l’enfrontament que es va sus-
pendre en la jornada 21 i visita-
rà el WiZink Center, la pista de
l’Estudiantes.

INJECCIÓ ECONÒMICA
Institucionalment, l’inici d’a-
questa setmana ha portat dues
bones notícies en la parcel·la
econòmica, ambdues conegudes
dilluns. La primera és la de la con-
firmació d’una ampliació de ca-
pital de 4,9 milions, aprovada en
una assemblea general extraor-
dinària, que servirà perquè el
club tingui el “múscul econòmic
necessari” per combatre els efec-
tes de la pandèmia.

El president, Juanan Morales,
va destacar la importància d’a-
questa ampliació de capital, ja que
tot i que la situació econòmica de
l’entitat ha millorat en els darrers
anys, encara s’arrossega deute
amb Hisenda i des del mes de
març de l’any passat els ingressos
per patrocinadors han caigut,
com en la resta de clubs.

L’altra notícia la va publicar
2Playbook, un mitjà especialitzat
en informacions econòmiques
del món de l’esport. El Joventut
estaria estudiant tres ofertes  que
hauria rebut per vendre els ter-
renys de Mas Ram. Si aquesta
operació es tanca, segons aquest
portal, el club podria eixugar el
deute amb Hisenda.

» Els de Duran afronten ara dues jornades de lliga en cinc dies
» Els accionistes aproven una ampliació de capital de 4,9 milions

Moriba, de Santa Coloma 
a triomfar al Camp Nou?

FUTBOL4Consolidar-se al pri-
mer equip masculí del Barça és
el somni de tots els joves de la
base del club blaugrana. Un dels
qui, sembla, ho té més a prop és
el jove hispano-guineà Ilaix Mo-
riba, que dissabte passat va mar-
car el seu primer gol amb l’equip
de Ronald Koeman en el seu
tercer partit a Primera Divisió.

Moriba, que va fer 18 anys fa
menys de dos mesos, viu amb la
seva família a Santa Coloma.
Des d’allà, cada dia, acompany-
at del seu pare, es desplaça fins
a la Ciutat Esportiva Joan Gam-

per, a Sant Joan Despí, per en-
trenar.

ESTUDIANT PERRUQUERIA
Però un detall de la vida del jove
futbolista que és poc conegut és
que no només té temps per al fut-
bol, sinó que també està estudiant
un cicle formatiu de perruqueria
i assessoria d’imatge. Ho fa des de
fa uns dos anys, a l’escola del co-
negut Josep Pons, un dels centres
amb els quals el Barça té un con-
veni perquè els futbolistes de la
Masia es formin en sectors labo-
rals aliens al futbol.

L’Industrias visita el Betis 
en un partit clau pel vuitè lloc

L’Industrias Santa
Coloma torna a la
Primera Divisió de
futbol sala amb un

partit important per calibrar les
opcions que l’equip de Javi Ro-
dríguez tindrà per classificar-se
per al play-offpel títol de lliga. Els
colomencs jugaran demà a les set
de la tarda a Sevilla, a la pista del
Betis, l’equip que ara mateix ocu-
pa la vuitena posició, i que suma
sis punts més que els blancs.

L’equip que entrena el ter-
rassenc Juanito i on juga l’exco-
lomenc Eric Pérez va guanyar el

partit de la primera volta, jugat al
Camp del Ferro (1-2) el dia 24
d’octubre de l’any passat, de ma-
nera que seria convenient per als
colomencs recuperar també el
goal average particular.

A més, la setmana que ve
serà una de les més dures de la se-
gona volta, ja que la lliga presenta
una jornada intersetmanal i una
altra cita el cap de setmana. Els
reptes que hauran d’afrontar els
homes de Rodríguez seran con-
tra el Burela (a La Colina) i un al-
tre viatge a Andalusia, per jugar
a la pista de l’Antequera.

Futbol | Derrota amarga: el Seagull no lluitarà per pujar
La derrota més dura i més amarga. El Seagull va perdre diumenge passat al camp
de l’AEM (4-0), resultat que deixa les gavines fora del play-off d’ascens. L’objectiu

del conjunt d’Ana Junyent en la segona fase de la lliga, doncs, serà salvar-se.

Pau Ribas, en una acció d’atac de la Penya. Foto: C. Macel / Nanterre

Moriba celebra el seu primer gol amb el primer equip barcelonista. Foto: FCB

Foto: CJB

Pau Arriaga
BADALONA
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Juan Carlos Martel Bayod ha adaptat El
mal de la joventutdel dramaturg búlgar
Ferdinand Bruckner, una peça estrena-
da el 1926. A La malaltia, sis intèrprets
d’entre 20 i 30 anys construeixen un pro-
jecte al voltant de la joventut en el qual
el suïcidi o la prostitució poden arribar
a ser les úniques respostes. 

Al Teatre Lliure de Montjuïc (BCN).

Teatre

La malaltia
Juan Carlos Martel Bayod

Maria Arnal i Marcel Bagés han estrenat
aquest mes de març Clamor (Fina Es-
tampa), el seu segon àlbum plegats des-
prés de l’exitós 45 cerebros y un corazón
(Fina Estampa, 2017). Es tracta d’un disc
força diferent del primer, on s’han atrevit
a experimentar amb sons electrònics. Tal
com ha dit Arnal a l’ACN, la seva intenció
és explorar la tradició des d’un lloc nou.

Música

Humans i dracs van viure junts i en har-
monia fa molts anys a Kumandra, un
món fantàstic. Però tot va canviar quan
les forces del mal van atacar el territori.
Els dracs van decidir sacrificar-se per sal-
var la humanitat. Ara, aquestes forces han
tornat i Raya, una guerrera solitària,
haurà de buscar l’últim drac que queda
per salvar junts el seu món.

Pelis i sèries

Raya i l’últim drac
D. Hall, C. López, P. Briggs i J. Ripa

Clamor
Maria Arnal i Marcel Bagés

Art solidari
El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona acollirà, fins
al 26 de març, l’exposició ‘Art solidari’. Es tracta d’un recull
d’escultures, pintures, dibuixos i instal·lacions artístiques

que s’ha creat amb l’objectiu de recaptar fons per a la recer-
ca sobre la Covid-19. La iniciativa està promoguda per la
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i neix d’una

idea de l’escultora Patricia Cancelo, que va donar deu escul-
tures per recaptar fons per a un projecte del centre. Ara,
Cancelo és la comissària artística de la mostra ‘Art solidari’,

que ha comptat amb la participació d’una desena d’artistes. 

Santi Balmes (Sant Vicenç dels Horts,
1970) és compositor i vocalista de

Love of Lesbian, un grup d’indie-pop
nascut el 1997 que no ha passat de

moda. Aquests dies, la banda ha estre-
nat un nou tema, El sur, de la mà de
Bunbury, però aquest no és el gran
motiu que l’ha posat en boca de tot-

hom. Love of Lesbian ha protagonitzat
una notícia molt més important: ha es-
tat el grup escollit per fer un concert
pilot amb 5.000 assistents al Palau

Sant Jordi, organitzat pels principals
festivals de música catalans. Serà el
pròxim 27 de març i el públic se sot-
metrà a testos d’antígens i durà mas-
careta FFP2. Tot plegat per poder tor-
nar, per fi, Allí donde solíamos gritar. 

S A N T I  B A L M E SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant de Love of Lesbian
També té una faceta d’escriptor i ha publicat cinc llibres

Famosos

Anunciar el primer concert multitudinari
Serà una prova pilot al Palau Sant Jordi amb 5.000 assistents

Emoció pel significat del concert
Tot i que també hi ha usuaris que s’ho miren amb recel

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Angle Editorial ha publicat ara en cata-
là Records de la meva inexistència, el lli-
bre que l’autora d’Els homes m’expli-
quen coses va publicar el març del 2020.
Rebecca Solnit mira enrere i rememora
els seus anys de lluita i compromís amb
el feminisme, un camí que va començar
durant la seva joventut en un barri
marginal de San Francisco. 

Llibres

Records de la meva inexistència
Rebecca Solnit

| Battle Brothers
Arriba a Nintendo Switch Battle Brothers, un joc de rol tàctic que

t’endinsarà en un món de fantasia inspirat en l’edat mitjana.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

EVITA

Productes saludables: principalment la fruita fresca sencera o a trossos,
lactis sense sucres afegits i farinacis (com el pa) integrals

POTS AFEGIR

TRIA

RESPECTA

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

i SALUT

L’esmorzar és el primer àpat del dia i, com a tal, és fonamen-
tal. Per a les criatures, que estan en etapa de creixement,
ho és encara més. És per això que preocupa especialment

un estudi publicat fa poc per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) que alerta que “la majoria de productes d’esmorzar publi-
citats per a infants tripliquen la quantitat de sucre en compara-
ció amb els que s’adrecen a adults, cosa que influeix en les se-
ves preferències”. És a dir, els anuncis d’aquest tipus que inter-
pel·len els infants són els de productes menys saludables, se-
gons ha constatat la investigadora i professora Mireia Montaña.
Davant d’això, hem de recordar que tenim a l’abast una de

les dietes més saludables del món, la mediterrània. Es tracta,
doncs, d’apostar per aliments que ens són molt més propis que
qualsevol producte de brioixeria industrial. Tal com recomana
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en un docu-
ment anomenat ‘Millorem els esmorzars i berenars dels infants’,
algunes claus per fer un bon esmorzar són la fruita de tempora-
da –alerta: fer-se un suc no equival a menjar una peça de fruita–,
els lactis sense sucres afegits i el pa i altres farinacis integrals.

Compte amb l’esmorzar dels fills

La brioixeria industrial: els anuncis d’aquests productes 
intenten seduir els infants, però són realment perjudicials

Les claus

Fruita seca o dessecada, hortalisses, proteïna (com ous, 
peix en conserva o formatge) i oli d’oliva verge extra 

El temps i les necessitats de cada infant: la pressa no és 
bona i, si no té gana a primera hora, ja menjarà a mig matí 
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