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BADALONA pàg 8

Albiol insisteix en
l'enderroc de la Mobba 
i reubica dues entitats

MONTGAT pàg 11

Presenten la plataforma 
de comerç online del poble

ESPORTS pàg 12

Remuntada de l'Industrias per
seguir creient en el 'play-off'

El Campus Diagonal-Besòs 
estrena parc i noves obres pàg 10

Pren forma

PP i PSC aproven inversions
de 78milions a Badalona

El pressupost tira endavant amb l’abstenció d’ERC i comuns i el vot en contra molt crític de Guanyem i JxCat pàg 3
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SANTA COLOMA pàg 10

La Diputació donarà
suport a la CIBA per
obtenir fons europeus

TIANA pàg 11
L’alcaldessa Martorell es queda
en minoria: JxCat trenca amb
ERC i el PSC i surt del govern
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En Portada

Badalona té un nou pressupost
d’inversions. L’amenaça de la mo-
ció de censura a l’alcalde Xavier
García Albiol que planejava sobre
l’ambient no va ser suficient per fer
trontollar el suport ja anunciat del
PSC a la proposta del govern del
PP. El pla d’inversió més alt de la
història de la ciutat –uns 78 mi-
lions d’euros– va tirar endavant
amb l’abstenció d’ERC i comuns,
que ja han anunciat que hi pre-
sentaran al·legacions, i malgrat la
negativa de Guanyem i JxCat,
que es van mostrar molt crítics
amb el PSC en considerar que
amb aquest pacte està “apunta-
lant” un govern en “fallida”.
La sessió extraordinària del

Ple celebrada dimarts arrencava
amb totes les cartes sobre la tau-
la. Amb posicionaments més o
menys explícits, els grups muni-
cipals eren conscients del sentit
de vot de la resta de formacions
i de l’acord forjat fa setmanes en-
tre populars i socialistes per do-
nar llum verda a la proposta. 
“Avui portem la llavor d’una

gran transformació urbanística i
en equipaments. Es destinaran
20 milions en educació, 13 en ur-
banisme i 7,5 per ampliar l'Hos-
pital Municipal, entre d'altres. No
és un pressupost com els de sem-
pre, és un pressupost ambiciós
per fer una ciutat millor”, asse-
nyalava en la primera interven-
ció de la jornada el primer tinent
d’alcalde i regidor d’Hisenda,
Juan Fernández. El popular es
mostrava satisfet de poder donar
resposta a problemes “enquistats”
com la construcció de les escoles
Badalona Port i Ventós Mir i s’a-
vançava a les possibles crítiques
per la inversió pendent de l’an-
terior pressupost. “Aquest pla

d’inversions no anul·la l’ante-
rior, que compta amb 45 mi-
lions per executar, set dels quals
en habitatge. Tenen la nostra
paraula que els executarem”,
concloïa Fernández.

UN GOVERN ALTERNATIU
Tot anava segons el guió previst
fins que va prendre la paraula  el
regidor de JxCat, David Tor-
rents: “Demano al PSC que hi voti
en contra. El regidor Rubén Gui-
jarro té el meu vot per ser l’alcalde
de Badalona. Seiem els setze re-
gidors per tirar endavant un pro-
jecte que realment sigui l’adequat
per a aquesta ciutat”. Torrents
agafava el relleu de Sabater i
apuntava directament al líder
socialista buscant el posiciona-
ment clar que el PSC va evitar fer
públic la setmana passada des-
prés de la que probablement va
ser l’última roda de premsa de l’e-
xalcaldessa abans de la seva en-
trada al Parlament. El regidor

també va remarcar les nombro-
ses mancances de la proposta i l’a-
posta per grans actuacions com
la nova piscina en un context de
crisi per la pandèmia.
En la mateixa línia es va pro-

nunciar la regidora de Guanyem,
Carme Martínez, que considera
que els socialistes s’han “con-
fós” i que el pressupost és una
“enganyifa” i un “brindis al sol”
perquè el consistori encara no sap
si disposarà d’aquests diners.

MANCANCES I PARTICIPACIÓ
“Voldríem que hi hagués un go-
vern d’esquerres, però l’alcaldia
és d’Albiol. Nosaltres hem pre-
sentat propostes i hem estat pro-
actius per intentar que s’inclo-
guessin en els pressupostos.  Vo-
lem ser útils i treballar amb la re-
alitat que ens ha tocat viure”, as-
segurava la presidenta dels co-
muns, Aïda Llauradó, que va ce-
lebrar la inclusió en el pla final de
moltes iniciatives presentades

per la formació, però que també
va destacar les mancances de la
proposta i la incertesa respecte a

les partides pendents de l’anterior
pressupost.
Més crític es mostrava el por-

taveu d’ERC, Alex Montornès,
que va demanar al PSC que no va-
lidés un pla “buit de contingut”
amb visió a curt termini. “Ens

porten un pressupost per seguir
fent les polítiques de sempre.
Aquesta proposta ha estat pac-
tada en un despatx i ha exclòs la
resta de l’oposició, les entitats i la
ciutadania. Fins aquest cap de
setmana no n’hem conegut els de-
talls”, apuntava Montornès, que
convidava la resta de forces a tre-
ballar plegats les al·legacions.

COMPROMÍS VEÏNAL
La intervenció més esperada,
però, va ser la del regidor Gui-
jarro, a qui diversos grups havien
demanat repensar el seu suport
a la proposta.“El PSC està a les
antípodes de la dreta i no deixa-
rem de lluitar perquè hi hagi
una alternativa de govern, però
tenim un compromís amb els
veïns que està per sobre de les si-
gles. Què és la política sinó fer ces-
sions i obtenir concessions en be-
nefici dels ciutadans?”, reflexio-
nava el socialista, que no tanca la
porta a una moció de censura.

Anton Rosa
BADALONA

Unpacte amb fissures
» PP i PSC aproven un pressupost d’inversions de 78 milions amb la moció de censura a Albiol a l’aire
» Abstenció d’ERC i comuns per les “mancances” i vot en contra molt crític de Guanyem i JxCat

UNA INVERSIÓ DE 
78 MILIONS D’EUROS

4A més de la construcció
de la nova piscina i de les
escoles Ventós Mir i Bada-
lona Port, el nou pressupost
també preveu l’ampliació
de l’Hospital Municipal,
dues escoles bressol, la re-
habilitació de la comissaria
de la Guàrdia Urbana o
l’homologació de les pistes
d’atletisme Paco Àguila.
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Les pistes d'atletisme Paco Àguila i la nova escola Ventós Mir són alguns dels projectes del nou pressupost d'inversions. Fotos: UGE i @VentosMir
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La lupa

Progressem o retrocedim? Els humans hem
demostrat moltes vegades que som capaços
de seguir trobant noves maneres de creació
de valor econòmic i així continuar progres-

sant com a societat. Només cal llegir una mica Ste-
ven Pinker per entendre que “en les últimes set dè-
cades, els humans hem aconseguit una vida més llar-
ga, més saludable, més segura, més rica, més lliure,
més justa, més feliç i intel·ligent, no només a Occi-
dent, sinó a tot el món”.
No es pot dir, però, que siguem tan hàbils a l’ho-

ra de repartir la nova riquesa generada, vistes les grans
desigualtats que hi ha ben entrats al segle XXI.
Encara més maldestres hem estat pel que fa a la pre-

servació del planeta, esprement-lo com si no hi hagués
demà, amb totes les eines que hem tingut a l’abast. Així
com la nostra capacitat d’innovació i generació de ri-
quesa ha crescut exponencialment al llarg dels segles,
també ho ha fet la nostra capacitat de malmetre el pla-
neta, tot i disposar del coneixement per evitar-ho. A
partir del 1950 s’ha produït una gran acceleració de
l’impacte humà sobre la terra que ens pot portar a un
punt de no retorn. Si tota la població mundial tingu-
és un estil de vida com el dels nord-americans, farien
falta 5 planetes Terra. A les escoles de negoci més pres-
tigioses ja han incorporat, en els seus ensenyaments,
el planeta com un stakeholdermés per a les empre-
ses, governs i tota mena d’organitzacions.
Quants cops hem sentit dir que les dades són el pe-

troli del segle XXI? Igual que el petroli ha sigut, i en-
cara és, molt important per al progrés però fatal per

al medi ambient, el mateix ens pot passar amb les da-
des: és una de les principals matèries primeres per a
la innovació i el progrés. A la fabricació, les dades dels
sensors en temps real milloren el manteniment pre-
dictiu, de manera que la maquinària industrial es pot
reparar fins i tot abans que tingui l'oportunitat de tren-
car-se i provocar aturades en la producció. Al sector
agrícola, l’anàlisi de les dades meteorològiques i de la
humitat del sòl recollides per sensors intel·ligents pot
optimitzar l’ús de reg i fertilitzants, de manera que els
agricultors puguin maximitzar la seva producció de cul-
tius. En l’àmbit científic, l’anàlisi de dades massives pot
ajudar a desenvolupar millors eines de diagnòstic mè-
dic i millors models per predir el canvi climàtic i els
desastres naturals.
Però l’ús i abús en l’accés a dades personals com-

porta riscos. El 2010 Mark Zuckerberg va proclamar
“la privacitat ja no és una norma social”. Algunes de
les empreses del negoci online estan fent servir la nos-
tra experiència, convertint les nostres vides en da-
des i atresorant-les. Shoshana Zuboff ens alerta del
risc més important: la capacitat dels actors de mer-
cat per manipular-nos i modificar les nostres con-
ductes, és a dir, per comerciar amb conductes futu-
res. Només cal veure la pel·lícula Brexit: The Unci-
vil War o el documental Las mentiras de Facebook
per fer-se’n una idea.
Estudis recents ens diuen que més del 90% dels con-

sumidors no se senten còmodes amb la forma en què
es comparteixen les seves dades personals en línia. La
gent comença a adonar-se que quan fas clic o like al-

guna cosa més està passant. El documental El dilema
social ha convertit la privadesa en un inici de conver-
sa de sopars i trobades d’amics i parents. No és que les
dades permetin predir el futur, sinó que el dissenyen.
Aquesta consciència no ens ha de fer caure en l’er-

ror de la tecnofòbia. La tecnologia no és el problema.
Ho és aquesta forma de mercat, inimaginable fora d’a-
quest món digital, que impregna la tecnologia i l’uti-
litza per als seus objectius. S’estan desenvolupant no-
ves tecnologies per protegir les dades mentre s’utilit-
zen per al processament i anàlisi segurs: confidential
computing,privacy-aware machine learningo xifrat
homomòrfic permeten compartir dades de forma
segura en entorns que no són de confiança.
I què passa amb la Intel·ligència Artificial? Doncs

només cal substituir la paraula “dades” per “Intel·li-
gència Artificial”. L’una sense l’altra es queden molt
limitades. O millor dit, les sinergies entre les dues són
el que els dona un potencial exponencial.
Si tenim clar que fer un bon ús de les dades i la

tecnologia pot tenir grans beneficis per a la millora
de la vida de les persones, ens cal disposar de
(bons) mecanismes de governança, regulació i fi-
nançament per empènyer aquesta “economia de les
dades” cap al camí correcte. La Unió Europea ha es-
tat pionera a regular l’ús de les dades i, encara que
la norma només s’aplica a Europa, les empreses d’ar-
reu s’hi adapten per tenir accés al mercat europeu.
La UE ha d’anar més enllà en el desenvolupament
d’una economia digital competitiva, segura, inclusiva
i ètica. Ens hi juguem el futur.

per Martí Casamajó, membre de Restarting Badalona

Què en fem del petroli del segle XXI?
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No hi ha evidència que
la vacuna d’Oxford i
AstraZeneca provoqui

trombosi. Alguns països han decidit
aturar-la per principi de precaució, no
perquè tinguin la certesa que en pro-
voqui. Sabeu el que sabem del cert que
en provoca? La Covid: és una de les
complicacions habituals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ma germana treballa
de metge a Mallorca,
viu sola i no la veig des

de Nadal. No pot venir a casa ni anar
jo a vore-la ara que tindrà vacances,
però sí que es pot inundar l’illa d’ale-
manys. A vore si cap expert a la sala
m’ho explica ben a espaiet, que ho pu-
gue entendre.

@_MariaCliment

Una de les meves afi-
cions preferides és veu-
re com les persones que

Catalunya erigeix en algun moment a
la categoria d’herois perden comple-
tament l’oremus i acaben reduïts a la
caricaturització d’ells mateixos, sobre-
vivint a base dels elogis d’una capelleta
de fans fidelíssims.

A la universitat hi havia
un professor de Perio-

disme que deia que quan
feies una notícia l’havia d’entendre “la
tieta de Cincinnati”. Ja em diràs com ex-
plicar-li a la tieta de Cincinnati el po-
llastre PP-Cs-PSOE a les comunitats
autònomes i les negociacions pel Par-
lament de manera breu i clara.

@adrisantaa@damesonpareras@gmnzgerard
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El projecte del cine a l’Albéniz de Tiana: 
una donació de 48.000 euros1

2
Una nova empresa de valorització de residus
s’instal·la sense llicència a Sant Adrià

La bretxa de gènere

Martorell cessa Hernández 
per les obres del cine a la Sala Albéniz

Badalona i Can Ruti: una nova generació

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Tribuna

El pacte polític sempre ai-
xeca polseguera. Hi ha
qui preferiria només po-

sar-se d'acord amb les persones
que pensen com ells. Això és el fà-
cil. Però crec que les persones que
ens dediquem a la política hem
vingut a solucionar problemes
dels ciutadans i no a enrocar-nos
en postures que sovint, més que
defensar una ideologia, defensen
el nostre ego. La política és ne-
gociar també, i sobretot, amb qui
no pensa com tu, sempre que es
pugui aconseguir un benefici
més gran per al ciutadà. Quan cal
decidir entre defensar el 100% de
les teves idees i no aconseguir res,
o defensar-ne només un 80%
però aconseguir èxits per a tots
els ciutadans, jo sempre ho he
tingut clar.
És el moment de pactar me-

sures per salvar Badalona. Estem
davant d'una ciutat que va sense
rumb després que a l'alcaldia ar-
ribés un Albiol desbocat a l'opo-
sició però absolutament desinflat
des que va agafar la vara de bat-
lle. El cúmul de despropòsits a la
ciutat és immens: va prometre
presentar al juliol un pla per llui-
tar contra la Covid i 9 mesos des-
prés encara no ha arribat; va
anunciar a l'estiu passat l'adqui-
sició d'uns pisos per a famílies vul-
nerables que seguim esperant; no
ha estat capaç d’adjudicar un nou
contracte per a la neteja de la ciu-
tat i ens hem vist avocats a man-
tenir un servei deficient que es va
signar fa més de 10 anys; diu que
recupera la unitat Omega, però en
realitat el que veiem és una fur-
goneta atrotinada de la qual s'a-
vergonyeixen fins i tot els seus

per Rubén Guijarro (PSC Badalona)

conductors; i que ha hagut d'a-
frontar la crisi més important de
la Guàrdia Urbana de la histò-
ria de Badalona, quan els ma-
teixos agents demanaven la di-
missió de la seva regidora per
deixadesa de funcions en no
proporcionar-los material i així
haver evitat que més d'un terç
de la plantilla estigués de baixa.
Mentre tots aquests despropò-
sits tenen lloc, Badalona segu-
eix paralitzada. Albiol no és ca-
paç de tirar endavant ni un sol
projecte important de ciutat i se-
gueix venent projectes que des-
prés no compleix.
És la seva manera de fun-

cionar, però no la nostra. Tam-
bé és molt senzill fer d'oposició
intransigent i dir a tot que no.
Però els socialistes no som opo-
sició, som l'alternativa de go-
vern, i tenim plans, projectes i
propostes en benefici de la ciu-
tat. Els socialistes hem estat els
impulsors, per exemple, de la
Llei de barris. Gràcies als Go-
verns de Maragall i Montilla a
la Generalitat i als diversos
mandats a l'Ajuntament de Ba-
dalona, vam aconseguir digni-
ficar l'espai públic de barris
com La Salut, Llefià o La Pau.
Les grans transformacions de la
ciutat han estat sota governs so-
cialistes i no podem deixar que
la ciutat perdi ni un any més. Al
nostre ADN tenim fer tot el pos-
sible perquè les famílies dels

nostres barris visquin en un en-
torn millor, més segur i amb
més i millors serveis. I ho farem.
Per això, hem proposat a

l'actual govern un gran pacte
de ciutat per garantir totes les
inversions necessàries, pen-
dents i futures, per posar Ba-
dalona al dia. ¿Com podem dir
que no a la construcció de
dues escoles molt necessàries,
a una nova escola bressol a Lle-
fià, a l'ampliació de l'Hospital
Municipal, a la millora de l'a-
tenció social o la reforma d'e-
quipaments esportius, ins-
tal·lacions municipals i pla-
ces com les de Gran sol i pre-
sident Tarradellas? ¿Com ne-
gar-se a la gran inversió en Gu-
àrdia Urbana que ja teníem
prevista quan governàvem? 
Cal aquest gran pacte de

ciutat a mitjà i llarg termini amb
totes les forces polítiques de la
ciutat. L’objectiu és ben clar:
dissenyar i projectar la Bada-
lona del 2030, una Badalona
que asseguri que tindrem uns
equipaments públics dignes i de
qualitat, i que ens ajudarà a sor-
tir més ràpidament de la crisi
amb més seguretat, més i mi-
llors serveis socials i sanitaris,
més esport i més cultura, i un
millor espai públic per a les per-
sones. El nostre pacte no és
amb el govern de dretes. És
amb els veïns i les veïnes. No-
més sumant, Badalona pot.

A les xarxes

@324cat: Sánchez reconeix a Iglesias l’a-
portació com a vicepresident del govern el
dia que el líder de Podem ha dit que plega
per presentar-se a les eleccions de Madrid.

@EvaPiquer: I si reprenen ja la vacunació
amb AstraZeneca amb voluntaris que as-
sumeixin aquest hipotètic risc? Jo m’hi
apuntaria.

#AturenAstraZeneca

@albertpratviver: Borràs (JxCat), presi-
denta. Caula (ERC) i Granados (PSC), vice-
presidentes. Pedret (PSC), Cuevillas (JxCat),
Juvillà (CUP) i Wagensberg (ERC), secretaris.

#LaMesaDelParlament #IglesiasAMadrid

Només sumant, Badalona pot

Els semàfors

El badaloní Grup La Pau 
ha presentat les primeres

ambulàncies elèctriques que
operaran a l'Estat espanyol.

Aquests vehicles s'utilitzaran per
al transport sanitari no urgent 
a la zona metropolitana nord 

i al Baix Maresme. 
pàgina 8Grup La Pau

Nou pas endavant del Campus
Diagonal-Besòs de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquest dimecres es va
inaugurar un gran parc verd i el
nou edifici que acollirà pimes,
start-ups i espais de cotreball 
en l'àmbit de la recerca. 

pàgina 10UPC

Els de Javi Rodríguez van
remuntar abans-d’ahir contra el
Burela i segueixen creient que
poden arribar a les posicions de
’play-off’. A més, l’equip tornarà
a entrenar al Pavelló Nou dilluns
que ve i el reestrenarà en el
pròxim derbi contra el Barça.

pàgina 12Industrias SC
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NLes millors
perles

El futbolista Ángel Di María va haver de deixar el terreny dejoc mentre jugava amb el PSG contra el Nantes. El motiu:
uns lladres havien entrat a robar a casa seva i volien segrestar
la seva família. Finalment, tot va quedar en un gran ensurt.

Un conductor dona positiu de totes les drogues que es
poden detectar en un control. L’home, que circulava

per la Ronda Litoral de Barcelona, havia consumit
marihuana, cocaïna, heroïna i un llarg etcètera. 

La periodista Anna Punsí explica a Twitter que han detingutun home a Olesa de Montserrat per, presumptament, haver
matat un altre home. Diu que ha passat a les 5 de la matinada.
Un usuari, molt preocupat, pregunta: “I el toc de queda?”

“Adquisició d’una cinta de córrer per al seu ús al
domicili del ministre”. Preu: 2.770 euros. És una

despesa del Ministeri d’Interior que ha causat indignació,
sobretot cap al ministre Fernando Grande-Marlaska

LA FOTOJob Vermeulen / ACN

Mirada pròpia

Ja hem parlat en moltes ocasions dels proble-
mes existents a Badalona per la manca d’ha-
bitatge social, la qual afecta milers de perso-
nes que no tenen la possibilitat d’aconseguir

accedir-hi i també perquè la seva economia no els per-
met assumir els abusius preus dels lloguers dels ha-
bitatges privats.
També hem denunciat que són molts els edificis

de la nostra ciutat que no han realitzat la inspecció tèc-
nica, obligatòria en tots els habitatges de més de 45
anys d’antiguitat regulada en el
Decret 67/2015, entre altres
raons per la manca de recursos
dels residents per poder afrontar
les obres necessàries per resoldre
les deficiències detectades, en-
cara que es pot accedir als ajuts
públics de rehabilitació.
A més d’això, el més greu és

trobar-te amb edificis a mig
construir i abandonats des de fa
molts anys.
En aquest cas parlarem de l’e-

difici situat davant del camp de
futbol Badalona sud, a l’avingu-
da Alfons XIII, 351-357.
Segons va publicar un mitjà

local l’octubre de 2019, aquest
edifici, iniciat fa més de 16 anys,
es va parar de cop per un pro-
blema financer dels promotors i
actualment és propietat de la
SAREB, el fons que gestiona els
pisos cedits per les entitats fi-
nanceres després de ser rescata-
des amb diners públics.
Té tota l’estructura cons-

truïda, en una part amb pa-
rets, balcons i finestres acabats, i l’altra encara per
construir.
El veïnat de la zona fa anys que ha denunciat l’es-

tat d’abandonament i tots els problemes que això els
suposa, entre altres la brutícia, les plagues d’ani-
mals –sobretot rates–, els incendis i, fins i tot, de con-
vivència entre els veïns. Els baixos s’han convertit en
un autèntic abocador d’escombraries i s’hi pot trobar
tota mena d’andròmines i mobles abandonats.
A causa d’això, es va tapiar una part de l’edifici i

es van reduir els problemes, si bé l’estat actual con-
tinua generant molèsties i maldecaps al veïnat.
El govern anterior va mantenir converses amb

la SAREB per trobar una sortida a aquest problema.
Es volia que la propietat acabés la construcció i des-
tinés una part dels pisos a lloguer social. També es
va negociar una possible adquisició per part de l’A-
juntament i així incrementar el parc públic d’habi-
tatge social, clarament i vergonyosament insuficient
a la nostra ciutat.

Estem al 2021 i l’edifici continua tal com ha estat
sempre, una mola immensa abandonada i desafiant
malgrat la insuficiència d’habitatges assequibles a Ba-
dalona. Molt a prop d’un barri on cada dia es patei-
xen desnonaments sense alternativa habitacional i talls
de llum intermitents per la manca de manteniment
d’una obsoleta xarxa elèctrica i d’altres serveis bàsics.
Persones abandonades a la seva sort per la manca de
respostes d’una administració insensible al pati-
ment de la gent més vulnerable.

¿No és inhumà i vergonyós no atendre les de-
mandes dels veïns afectats per l’enderrocament de l’e-
difici del Passatge de la Torre, al barri de La Salut, i
mantenir aquest edifici sense acabar abandonat? 
Les entitats socials, com la PAH i altres, que

lluiten pel dret a un habitatge digne per a tothom
i en contra dels desnonaments no fa gaires mesos
van manifestar-se, encerclant l’edifici, per exigir
a l’administració local una sortida que posés fi a
un despropòsit tan gran. 

Ningú entén que hi hagi
persones dormint al carrer o en
habitatges que no reuneixen
les mínimes condicions de sa-
lubritat mentre hi ha pisos bu-
its o construccions sense aca-
bar, propietat d’una societat
que va ser rescatada amb di-
ners públics.
Com hem dit moltes vegades,

tots els immobles que van ser
traspassats a la SAREB ja eren de
titularitat pública, pel fet que
estaven en mans d’entitats in-
tervingudes i nacionalitzades.
Per això, la cessió de l’ús d’a-

quests immobles a l’Ajuntament
i a entitats socials sense ànim de
lucre en condicions que els per-
metin assumir-ne la gestió i la
destinació a lloguer social a baix
cost i a llarg termini no era una
mesura forassenyada per crear
un parc d’habitatge social que
hauria permès donar resposta a
la greu situació residencial que
patim a Badalona.
Com també establir políti-

ques fiscals, per part dels governs autonòmic i local,
que estimulin la rehabilitació i el lloguer social, a més
de construir habitatge social. Només així es podrà
atendre i resoldre les necessitats actuals i futures
d’habitatge.
És urgent esmerçar els esforços i destinar recursos

suficients a evitar que aquestes situacions es perpetuïn
i facilitar a tothom que el necessiti un habitatge dig-
ne, com diu l’article 47 de la Constitució espanyola, des-
prés de 42 anys de la seva aprovació.

per Pedro Jesús Fernández

L’edifici fantasma
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Tribuna

El tic-tac de la bomba de rellotgeria que es va
fer visible amb el temporal Glòria va acabar
esclatant al mig del confinament amb la de-
tenció de l'alcalde Álex Pastor i un nou pro-

cés d’elecció d’alcalde –quatre investidures en sis anys,
es diu ràpid!–, que acabava amb el retorn a l'alcaldia
de Xavier García Albiol. Aquella sessió plenària ex-
cepcional, amb mascareta i al BCIN per poder garan-
tir la distància de seguretat, regala una de les fotos més
representatives dels darrers 12 mesos des de la pro-
mulgació de l’estat de l’alarma a Badalona; una ciutat,
la nostra, on l’emergència sanitària ha subratllat altres
emergències com la social, l’econòmica… i la política.
Certament, la crisi política ocasionada obria una

nova esquerda en les ja de per si precàries relacions
i confiances entre les forces de progrés a la ciutat, un
nou contratemps que empantanegava encara més el
dia a dia de la gestió municipal, en pràctica fallida tèc-
nica des de l’acord PSC-PP per acabar amb el govern
republicà el 2018.  
Al llarg d'aquests mesos, el xup-xup sobre una mo-

ció de censura ha estat més un artefacte tàctic per des-
col·locar l'adversari que no pas una opció real i factible
que portés a un canvi de govern en clau de progrés. I tan-
mateix, Albiol, combinant seny i rauxa –és a dir, ex-
abruptes xenòfobs amb picades d'ullet a la centralitat,
sempre ben retransmeses per la seva factoria pròpia co-
municativa–, ha aconseguit l'aire que necessitava grà-
cies al pacte de les inversions amb el PSC que s’ha apro-
vat aquesta setmana. Un acord que certifica un final plà-
cid del seu mandat? Tot sembla indicar que sí (tot i que
la política badalonina és poc amiga de les prediccions).   
Badalona és l'única gran ciutat del nostre país que

no ha estat capaç de fer un pla de reactivació econò-
mica i social per respondre a la situació creada per l'e-
mergència sanitària: pocs ajuts, i mal plantejats: és el
cas de les subvencions al lloguer que es van tancar sen-
se gairebé sol·licitants. Mentrestant, es van tramitant
algunes licitacions d'obra pública que, ja ho veieu, ve-
nen principalment encara de l'impuls pressupostari
i administratiu del govern d'Esquerra-Guanyem i ICV-
EUiA (2015-2018). El contrast entre el que es comu-
nica (sempre amb un llaç ben lluent) i el que es fa és
tristament ben eloqüent.
En aquests dotze mesos de pandèmia, una ciutat com

la nostra ha vist com s’aprofundien els indicadors de de-

sigualtat que ja de per si eren molt preocupants. Les da-
des ens mostren objectivament el lligam entre salut pú-
blica i classe social; és a dir, que la desigualtat mata. L’es-
tratègia del PP aquí ha estat posar tota la càrrega de la
culpa a la víctima… Tristament, el cas de l’incendi del
Gorg és paradigmàtic. Substituir l’enfocament de me-
diació i regularització pel policial i estigmatitzador. Que
el titular sigui el problema, no la solució.
Tanmateix, no tot ha estat negatiu a Badalona

aquest any. El compromís de tants dels nostres con-
ciutadans, des de l'àmbit de la salut, l'educació, l'aten-
ció a les persones, el comerç, la restauració, la cultura…
ens ha deixat moltes històries alliçonadores. Em que-
do amb quatre: la resposta de la Xarxa Solidària (XSB),
la campanya #joemquedoaBadalona de Forquilla
BDN, la proposta #ningúenrere de FAMPAS i els de-
bats en clau estratègica de ciutat que aquests darrers me-
sos s'han situat a l'agenda amb la proposta de centre de
les arts a la MOBBA, el gran equipament de ciutat al Sant
Josep i la reconquesta de l'espai públic amb Badalona
respira i la peatonalització de Francesc Layret.
Al govern del país li ha tocat estar al costat de la

gent; i fer-ho en mig d'un any en què la repressió po-
lítica ha continuat –una menció especial per al ba-
daloní i company Marcel Vivet– i en un complica-
díssim context electoral. El compromís de la Gene-
ralitat per donar resposta –reenfocant el sistema de
salut i social i articulant ajuts– ha estat indubtable i
així ho avalen les xifres i la comparativa amb altres ter-
ritoris de l'Estat. A Badalona hem vist emergir al cos-
tat de Can Ruti un nou espai polivalent símbol d'a-
questa resposta en forma de més inversió –i no de re-
tallades– per fer front a la crisi. 
I quant a les oportunitats, destaca l'aposta dels fons

europeus Next Generation amb dos projectes que
afecten el municipi: el del HUB de les Tres Xemeneies
i el del clúster de Can Ruti. Una oportunitat que seria
imperdonable deixar perdre.
Que la planificació, la seriositat, l'ambició i la ge-

nerositat siguin les qualitats per a un nou lideratge ne-
cessàriament compartit per al futur del municipi. Que
aquests 12 mesos que hem passat en aquesta excep-
cionalitat pandèmica siguin per a la ciutat una opor-
tunitat i no pas la constatació d'un nou temps perdut.
Ens ho juguem tot, perquè la malla que aguanta la nos-
tra societat es troba ja al límit.

El xup-xup sobre una
moció de censura ha estat
més un artefacte tàctic per
descol·locar l'adversari
que no pas una opció real 
i factible que portés a un
canvi de govern en clau 
de progrés. I Albiol,

combinant seny i rauxa,
ha aconseguit l'aire que
necessitava gràcies al
pacte de les inversions
amb el PSC que s'ha

aprovat aquesta setmana

“

“
per Oriol Lladó (ERC Badalona)

I malgrat tot, mirar endavant
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@paola71099: Estudiantes de medicina:
70% mujeres, 30% hombres. Jefes de ser-
vicio: 11% mujeres, 89% hombres. Pero
luego el techo de cristal no existe, ¿no?

@laiavicens: 3 mesos de vacunació, 3 me-
sos apartant la mirada de la tele cada ve-
gada que posen un pla curt d’agulles pun-
xant braços. Pietat per als aprensius.

@Occat93: Costava molt posar un auto-
bús nocturn de Nou Barris al Vall d’He-
bron, hospital de referència del districte
amb el nivell socioeconòmic més baix?

Flaixos
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CULTURA4L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, se-
gueix amb l’enderroc de la Mob-
ba entre cella i cella. El popular
anunciava la setmana passada
l’acord per reubicar dues entitats
culturals instal·lades a l’antiga fà-
brica de balances i posava sobre
la taula la voluntat de convertir
l’espai de Muebles Rojas –que
actualment ocupa una secció de
la Fura dels Baus– en la desitja-
da fàbrica de creació que el
col·lectiu d’artistes reclama.
La notícia, però, va ser rebu-

da amb certa incredulitat i sor-
presa per part del Grup de Tre-
ball creat per impulsar una so-
lució alternativa que permeti
mantenir el projecte artístic de la
Mobba sense haver de renunciar
a la zona verda reclamada pels
veïns. Des de l’agrupació apun-
ten que  aquestes dues entitats
amb qui s’ha acordat una re-
col·locació –els Amics del Pes-
sebre aniran a la sala El Refugi,

mentre que els titelles de Petit
Bombay es traslladen a un local
municipal sense concretar–no-
més representen una tercera
part del total de companyies que
estan instal·lades a la fàbrica.
“Badalona ha de poder gau-

dir d’un projecte de primera lí-
nia que doti de recursos artís-
tics la ciutadania com el que es
proposa per a la Mobba, sense
renunciar a fer de Mobles Ro-

jas un espai de difusió artística
cedit sota barems de concur-
rència pública i garantint l’im-
pacte social i cultural que un
equipament públic ha de tenir”,
assenyala el col·lectiu, que no
veu incompatible la proposta de
mantenir l’antiga fàbrica amb la
voluntat manifestada pel go-
vern del PP d’obrir Muebles
Rojas a altres entitats més en-
llà de la Fura dels Baus.

L’exterior de l’antiga fàbrica Mobba. Foto: A.R.

Albiol insisteix en l’enderroc de
la Mobba i reubica dues entitats
» El popular vol fer de Muebles Rojas la nova fàbrica de creació

» L’acord només afecta una tercera part de les companyies de l’espai

La Pau presenta les primeres
ambulàncies elèctriques

INNOVACIÓ4El badaloní Grup
la Pau ha presentat aquest març
les primeres dues ambulàncies
completament elèctriques que
operaran a l’Estat espanyol.
Aquests vehicles pioners –que
tenen una autonomia de prop de
160 quilòmetres– s’utilitzaran
per al transport sanitari no ur-
gent i actuaran en l’àmbit urbà
de la zona metropolitana nord i
el Baix Maresme.
“Fins ara, al sector hi havia

alguns cotxes elèctrics, però
eren de suport logístic o super-
visió, no operatius. El nostre
gran actiu és la nostra activitat
i per això creiem que hem de fer
passos endavant per implantar

altres sistemes”, assenyala el
president de la companyia, Vi-
cenç Chicharro, que apunta que
les condicions dels vehicles elèc-
trics ja són òptimes per comen-
çar a treballar jornades com-
pletes sense problemes. 
Chicharro considera que l’a-

posta pel transport elèctric va
més enllà del rendiment econò-
mic i que parla de la voluntat em-
presarial de ser més sostenibles.
Tanmateix, assegura que la for-
ta inversió inicial en comparació
amb els vehicles de combustió
queda amortitzada en uns cinc
anys de funcionament i que tot
depèn de la durada dels concur-
sos d’adjudicació de serveis.

El comitè del 8-M denuncia la
identificació de nou persones
POLÈMICA4Els organitzadors
de la vaga general feminista del
passat 8-M a Badalona han de-
nunciat la identificació per part
de la policia de fins a nou per-
sones que van participar en els
actes del Dia de la Dona a la ciu-
tat. En un comunicat que comp-
ta amb el suport d’una vintena
d’entitats locals i d’algunes for-
macions polítiques com Gua-
nyem Badalona en Comú o la
CUP Badalona, el comitè consi-
dera que no es tracta d’uns fets
anecdòtics i qualifica l’actuació
dels efectius policials de “re-

pressiva” i “d’intent d’intimida-
ció” al moviment feminista.
“No podem deixar de de-

nunciar-ho, per la gravetat del
nombre en un parell de dies, i
perquè ens donem per avisades
i responem: No ens aturareu, el
feminisme combatiu i de classe
ha arribat a Badalona per que-
dar-s’hi”, assenyalen els orga-
nitzadors de la jornada, que em-
placen qualsevol col·lectiu que es
pugui sentir interpel·lat per
aquestes paraules a signar i
compartir el comunicat a través
de les xarxes socials.

El Blues & Ritmes torna
després d’un 2020 en blanc

MÚSICA4El festival Blues &
Ritmes torna aquest 2021 a Ba-
dalona després de no poder-se
celebrar l’any passat a causa de
l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. L’edició d’enguany
tindrà lloc entre el 19 i el 28 de
març i constarà de cinc con-
certs –amb un aforament mà-
xim del 50% dels espais– i de les
estrenes absolutes de dos nous
discs a càrrec de Joana Serrat i
d’Aziza Brahim.

L’encarregat de donar el tret
de sortida al festival serà el blu-
esman britànic Ian Siegal amb un
concert d’entrada lliure –sota
reserva– al Teatre Zorrilla. La
cloenda serà el 28 de març amb
l’actuació de l’artista california-
na Jesca Hoop al flamant Teatre
Margarida Xirgu.
Per altra banda, el Círcol ha

estat inclòs al cens d’espais de cul-
tura responsable que elabora la
Generalitat amb motiu del virus.

Presentació dels nous vehicles a la seu de la companyia. Foto: Grup La Pau

Ian Siegal, un dels plats forts. Foto: Aj.

Medi Ambient | Convocada una protesta pel canvi climàtic  
Diverses entitats han convocat aquest divendres una protesta a Badalona amb motiu
del Dia Global d’Accions pel Clima. La convocatòria –que compta amb el suport de

Massa Crítica i Badalona pel Clima– és a les sis de la tarda a la plaça Enginyer Deulofeu.
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Santa Coloma

Sant Adrià

URBANISME4El Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ha aprovat el plane-
jament que permetrà la cons-
trucció de la nova comissaria de
la Policia Local de Santa Coloma.
La comissió territorial d’urba-
nisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona va donar la setmana
passada el seu vistiplau al pro-
jecte, que preveu instal·lar el nou
edifici del cos en un espai de més
de 4.000 metres quadrats actu-

alment sense construir ubicat a la
zona del parc fluvial.
La iniciativa requerirà modi-

ficar el Pla General Metropolità
per acollir aquest nou ús de l’es-
pai sense que això afecti els 400
habitatges socials que han de
presidir el frontal que dona al riu
Besòs, dels quals encara s’han d’e-
rigir gairebé la meitat.
Territori també ha donat llum

verda a construir un nou centre
sanitari privat a Badalona.

EQUIPAMENTS4El projecte del
hub a les Tres Xemeneies no serà
l'única iniciativa metropolitana
que optarà al finançament dels
fons europeus. L'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
presentat diverses propostes de
les quals han estat preseleccio-
nades dues: la segona fase de la
rehabilitació de l'edifici de la
CIBA i la posada en marxa de
programes de formació en in-
novació i tecnologia.
Aquestes iniciatives comp-

taran amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, que po-
sarà tota la seva infraestructu-
ra a disposició del consistori per
facilitar que pugui presentar-se
a les diferents convocatòries
que impulsi el govern espanyol
per poder accedir a aquests
fons europeus. "Volem aglutinar
i fer arribar a tot el territori i a
tota la població aquests fons. És
important que no només tin-
guin oportunitats els grans mu-

nicipis, els grans actors o les
grans empreses. És important
que aquests diners europeus
arribin a tothom i que cap ciu-
tadà es quedi enrere", assenya-
la al respecte la presidenta de
l'ens, Núria Marín.
Des de l'executiu encapçalat

per Núria Parlon s'ha sol·licitat
finançament per unes actua-
cions valorades en prop de qua-
tre milions d'euros, que inclo-

uen la rehabilitació integral de
l'edifici on actualment s'em-
plaça l'espai de la CIBA –que
comptarà amb un centre d'in-
formació i recuperació de dones
víctimes de violència i un recurs
d'habitatge per acollir dones
que hagin patit maltractament–
i la posada en marxa de pro-
grames de formació per a la in-
novació en els àmbits de la tec-
nologia i la informació.

Un dels espais de l’edifici de l’antiga fàbrica on s’emplaça la CIBA. Foto: ACN

La Diputació donarà suport a la
CIBA per obtenir fons europeus

Llum verda a la construcció
de la nova comissaria

Comerç | Reforç policial per combatre la venda il·legal
L’Ajuntament de Santa Coloma ha reforçat la presència policial i el control de lli-

cències a diferents mercats com el Sagarra o el de Singuerlín per combatre la venda
il·legal de productes sense els corresponents permisos d’ocupació de la via pública.

El projecte de la nova comissaria de la Policia Local. Foto: Territori

EQUIPAMENTS4Nou pas enda-
vant del Campus Diagonal-Besòs
per consolidar-se com la porta
d’entrada al nou Barcelonès
Nord. Aquest dimecres es va in-
augurar el gran parc verd de
20.000 metres quadrats que ha
de servir per unir la Rambla de la
Mina amb la zona del Port Fòrum
i també es va posar la primera pe-
dra del nou edifici que acollirà pi-
mes, start-ups i espais de cotre-
ball en l'àmbit de la recerca.
L’acte va comptar amb la

presència dels alcaldes de Sant
Adrià de Besòs i Barcelona, Joan
Callau i Ada Colau, i del conseller
d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat, Ramon Tremosa,
que va ser l’encarregat de certi-
ficar l’inici de les obres de les no-
ves instal·lacions lligades a la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC). Segons han detallat
les administracions, el flamant
edifici –que s’erigirà en una par-
cel·la qualificada com a zona
d'activitat econòmica amb un
sostre edificable de 7.235 metres

quadrats– té un pressupost total
de setze milions d’euros i la pre-
visió és que la construcció s’a-
llargui prop de dos anys.
Pel que fa al parc, la inversió

en el projecte ha estat de 3,6 mi-
lions i també ha inclòs la millo-
ra del pas que connecta amb  els
carrers de la Pau i l'avinguda de

Francesc Botey per sota de la
Ronda Litoral.
En la seva intervenció en

l’acte, Callau va reclamar que la
bona sintonia entre adminis-
tracions que demostra la conso-
lidació del projecte del Campus
es repeteixi en altres àmbits
com les Tres Xemeneies.

El conseller Tremosa posa la primera pedra del nou edifici del Campus. Foto: ACN

El Campus Diagonal-Besòs pren
forma: estrena parc i noves obres

COMERÇ4El Mercat de Sant
Adrià ha estrenat nova pàgina
web per impulsar la venda onli-
ne. Aquesta iniciativa permetrà
als clients fer les comandes de
manera virtual a les parades i re-
bre producte fresc i de proximi-
tat directament a casa sense ha-
ver d’acostar-se a l’equipament.
El servei està disponible des de
qualsevol dispositiu, ja sigui or-
dinador, mòbil o tauleta, i només
requereix registrar-se per poder
accedir al catàleg de productes i
dur a terme la compra.

L’enviament a domicili serà
gratuït en la primera comanda i
després serà de menys de sis eu-
ros per sol·licitud. Pel que fa a
l’horari previst pels repartiments,
els clients podran triar la franja
que millor s’adapti a les seves ne-
cessitats entre les 10 i les 14 h de
dilluns a divendres i només en
horari de matí els dissabtes.
Les persones que s’acostin al

mercat, però, s’emportaran una
mascareta solidària si presen-
ten tres tiquets de compra del
mateix dia.

El Mercat de Sant Adrià
aposta per la venda online

Una parada del mercat en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

Fe d’errades | La nova empresa de valorització no cremarà residus
Diverses entitats apunten que la nova empresa de valorització que s’ha instal·lat sense llicència a la
ciutat podria no incinerar residus, tal com es va apuntar des de Línia Nord i també s’assenyalava des
d’alguns grups municipals. Cal recordar que la incineració és un dels processos de valorització.
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Montgat | Tiana

Presenten la plataforma 
de comerç online de Montgat
COMERÇ4L’Ajuntament de
Montgat presenta aquest di-
jous la plataforma de venda en
línia  Aprop Montgat Online,
una iniciativa que busca posar
a disposició dels comerços del
municipi les eines per poder di-
gitalitzar-se i acostar-se a la
població en un context de pan-
dèmia com l’actual oferint un
servei de repartiment a domicili
per als clients. L’acte tindrà
lloc a la sala Pau Casals i anirà
acompanyat de la conferència El
Comerç de Proximitat del 2021
a càrrec de l’assessor, formador

i especialista en ecommerce,
Lluís Serra, que també és autor
del llibre Històries d’un boti-
guer, les eines del canvi.
Cal recordar que aquesta

nova plataforma consisteix en
una aplicació on els establi-
ments locals tenen l’oportunitat
d’oferir els seus productes o ser-
veis en format digital sense que
aquesta operació impliqui un
cost afegit i amb la possibilitat de
fer repartiments a domicili als
clients. Els comerços montgatins
interessats poden donar-se d’al-
ta de franc a la plataforma.

POLÍTICA4Crisi de govern a l’A-
juntament de Tiana. JxCat ha de-
cidit trencar el pacte amb ERC i
el PSC i abandonar el govern mu-
nicipal després que l’alcaldessa
Marta Martorell optés per cessar
el cap de llista de la formació i re-
gidor d’Urbanisme i Habitatge,
Mateu Hernández, pel cas de
les polèmiques obres del futur ci-
nema a la Sala Albéniz.
En un comunicat, JxCat re-

butja l’actitud de la resta de
membres que formaven el tri-
partit per “qüestionar l’honora-
bilitat i la bona intenció” d’Her-
nández i considera que el motiu
del cessament ha estat una “er-
rada en un procediment admi-
nistratiu”, ja que el regidor ja ha-
via anunciat i informat l’equip
de govern el passat novembre
sobre la voluntat de sufragar a
través d’una donació els equi-
paments de so i de vídeo per a la
construcció del cine. Sobre la
instal·lació dels cables sense
autorització, la formació asse-
gura que el seu cap de files va
voler aprofitar que ja s’havia

obert part del sostre per unes
obres en el sistema de climatit-
zació de la sala per fer l’actuació
i així evitar una duplicitat de fei-
na i de costos.
“Davant l’immerescut cessa-

ment del regidor i la mala ma-
nera amb què s’ha gestionat la si-
tuació per part de l’alcaldessa,
hem considerat que el més adient

és abandonar el govern de Tiana
i que els dos regidors passin a l’o-
posició, des d’on continuaran
treballant de forma constructiva
per al poble”, conclou la forma-
ció, que recorda que l’executiu
encapçalat per Martorell encara
no ha acceptat la donació per va-
lor d’uns 50.000 euros que ofe-
ria Hernández.

Martorell perd un dels dos socis de govern i es queda en minoria. Foto: Twitter

JxCat trenca amb ERC i PSC 
i surt del govern de Tiana

Una dependenta atén una clienta en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Educació | Inici de les preinscripcions escolars a Montgat
Aquesta setmana ha arrencat el període de preinscripció escolar per als alumnes de
segon cicle d'infantil i primària que el curs vinent comencin la seva escolarització als
centres educatius de Montgat. El procés és telemàtic i estarà obert fins al 24 de març.



L’Industrias Santa Coloma va
guanyar, abans-d’ahir, un partit
boig en el qual va haver de re-
muntar un gol encaixat en el pri-
mer tram. Els de Javi Rodríguez
van derrotar el Burela (4-3) i
continuen creient que poden ar-
ribar a les posicions de play-offde
la Primera Divisió de futbol sala.
Els de Santa Coloma van veu-

re com els gallecs s’avançaven al
minut 10 del primer temps, però
en el tram final de la primera part
encara es marcarien tres gols
més. L’Industrias remuntaria en
poc més de dos minuts, amb
dianes de Sepe i Albert Cardona,
però els visitants restablirien
l’empat quan només faltaven 26
segons per al descans.
Rodríguez va donar entrada a

Borja Puerta sota pals, i al minut

nou de la represa el capità David
Álvarez va tornar a avançar l’In-
dustrias. Cardona marcaria el
gol de la calma definitiva al 36 tot
i que el Burela, atacant de cinc, es-
curçaria distàncies de nou amb el
temps gairebé exhaurit.
La setmana, però, no ha aca-

bat, ja que diumenge l’equip ju-
garà l’últim partit del mes a la pis-
ta de l’Antequera, un conjunt
immers en la lluita per evitar el
descens de categoria.

“TORNEM A CASA”
Però una de les notícies més es-
perades per club i afició es va co-
nèixer dijous passat: la plantilla
podrà entrenar al Pavelló Nou a
partir de dilluns que ve i jugarà el
primer partit “a casa” contra el
Barça el primer cap de setmana
del mes d’abril. Des del club
apunten que ara mateix el partit
seria sense públic i que la decisió
de permetre o no l’entrada d’afi-
cionats és de l’Ajuntament.

Javi Rodríguez celebra el triomf contra el Burela. Foto: ISC

Remuntada de l’Industrias per
seguir creient en el ‘play-off’

» Els colomencs disputaran un nou partit diumenge a Antequera
» El club tornarà a jugar al Pavelló Nou en el derbi contra el Barça

Zurita aconsegueix la marca
mínima per a l’Europeu sub18

ATLETISME4Campiona d’Espa-
nya de 400 metres lliures i bitllet
per a l’Europeu sub18 (que es dis-
putarà a finals d’agost a Rieti) a
la butxaca. Laia Zurita, de la
UGE Badalona, continua de-
mostrant que és una de les atle-
tes amb més present (i futur) del
panorama català i va guanyar la
final amb un temps de 56 segons
i 46 centèsimes, que significa
també la seva millor marca per-
sonal en aquesta distància.
A banda del resultat de Zuri-

ta, l’altra gran notícia per a la
UGE en l’estatal sub18 en pista

coberta va ser l’actuació de Marc
García, cinquè en la mateixa pro-
va que Zurita, amb una marca de
50 segons i 88 centèsimes. 

1,1 MILIONS PER A LES PISTES
Aquests resultats van arribar dies
abans que el Ple de l’Ajuntament
de Badalona aprovés un pressu-
post que inclou una partida d’1,1
milions d’euros per a l’homolo-
gació de les pistes d’atletisme
Paco Águila. De fet, els comptes
municipals contemplen invertir
més de 10,5 milions en millores en
33 equipaments esportius.

Derrota que complica 
el somni de Segona del Bada 

Matemàticament no és
impossible, però sí que
és molt difícil. La der-
rota que el Club Futbol

Badalona va patir diumenge pas-
sat al camp de la Unió Esportiva
Cornellà (2-0) fa que les possi-
bilitats de l’equip de Manolo
González de disputar el play-off
d’ascens a Segona Divisió siguin
ara remotes.
De fet, aquest mateix cap de

setmana, si l’Andorra guanya
contra el CE l’Hospitalet, els es-
capulats sabrien que el seu ob-
jectiu de cara al segon tram del

curs seria lluitar per l’ascens a la
futura Primera Divisió RFEF,
que a partir de la temporada
que ve serà la categoria de bron-
ze del futbol estatal.
Sigui com sigui, abans de co-

mençar aquesta fase decisiva de
l’atípic curs 2020-21, el Bada
tancarà el primer tram diumen-
ge de la setmana que ve contra el
Barça B en un partit que signifi-
carà el retorn d’aficionats a les
graderies del Municipal després
de més d’un any d’absència. Com
a màxim, podria haver-hi 1.000
aficionats animant l’equip.

L’Adrianenc afronta 10 partits
amb l’objectiu de no baixar

És un tòpic, però
l’Handbol Adria-
nenc de Lorenzo
Rueda afronta, a

partir de dissabte, 10 finals
amb l’objectiu de seguir a la Di-
visió de Plata el curs que ve. Els
cinc pitjors classificats dels 10
conjunts que hi ha al grup (els
de Sant Adrià només jugaran
contra els equips contra qui no
es van veure en la primera fase)
baixaran a Primera Nacional.

L’Amenabar de Zarautz serà
el primer repte per al conjunt
lila... en un partit que marcarà
també el retorn de l’afició a les
graderies de la Verneda. El club,
via xarxes socials, va explicar
que com a màxim podrà haver-
hi un 30% d’aforament al recin-
te, de manera que cada setmana
de partit enviarà un correu als so-
cis per confirmar l’assistència i,
si divendres pot, posarà a la ven-
da la resta d’entrades.

La jove atleta, al podi del Campionat d’Espanya. Foto: UGE

Foto: Mimigraphicdesigner / HA

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Esports
| 12

Badalona | Audax, clau perquè la junta de Laporta avali
L’empresa d’energies renovables badalonina Audax ha estat clau perquè la junta de
Joan Laporta hagi presentat l’aval de 124 milions d’euros per presidir el Barça. Un

dels seus homes forts, Eduard Romeu, podria ser el vicepresident econòmic del club. 
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La companyia La Calòrica debuta al
TNC amb De què parlem mentre no par-
lem de tota aquesta merda. La peça, es-
crita per Joan Yago i dirigida per Israel
Solà, posa el focus en el canvi climàtic i
recorda, amb certa desesperació, que el
temps s’esgota i que no estem fent res
per revertir la situació.
A la sala petita del TNC. 

Teatre

De què parlem mentre...
La Calòrica

Martí Galan –el nom real de Galgo Len-
to– acaba d’estrenar el seu primer àlbum,
Dies i dies (Luup Records, 2021). El jove
cantautor i productor terrassenc presenta
en aquest treball vuit cançons en cata-
là que recorden al pop metafísic de
Ferran Palau i El Petit de Cal Eril. Entre ge-
ner i febrer ja va estrenar els singles 130
metres i Simple realitat perduda.

Música

Tres ancians viuen als boscos del Quebec,
allunyats de tot. Mentre un incendi cre-
ma la regió on viuen, una jove fotògra-
fa els trobarà al seu amagatall i una dona
de més de vuitanta anys apareixerà a les
seves vides per sacsejar-les. Una pel·lícula
dolça sobre la tercera edat, inspirada en
la novel·la homònima de Jocelyne Sau-
cier, que arriba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Y llovieron pájaros
Louise Archambault

Dies i dies
Galgo Lento

Empremta femenina
El vestíbul de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull, des d’a-
quest mes i fins al 31 de maig, l’exposició ‘L’empremta de
les dones artistes a la Barcelona de postguerra’. Es tracta
d’un recull de petits catàlegs creat per donar “visibilitat a
l’activitat artística de les dones que van exposar a Barcelo-
na del 1939 al 1952”, diuen des del museu. La mostra es va
inaugurar en el marc dels actes del Dia Internacional de la
Dona i es pot visitar de forma presencial a la biblioteca o
virtualment al web del museu, en ambdós casos de franc.

María del Pilar Peña (Gavà, 1973), a qui tot-
hom coneix com a Candela Peña, es va co-

mençar a formar com a actriu a l’escola Nancy
Tuñón de Barcelona. La decisió de dedicar-se
al món de la interpretació va ser tot un encert:
està en actiu des dels anys 90 i té tres premis
Goya (dos a millor actriu de repartiment per

Te doy mis ojos i Una pistola en cada mano i un
com a protagonista per Princesas). Aquest any
tornava a estar nominada al Goya per La boda
de Rosa, una de les pel·lícules més nominades
de l’edició, però no se’l va endur. Tot i això, la

gavanenca es troba en un moment molt dolç.
L’èxit de la seva última pel·lícula se suma al de
la sèrie Hierro i, a més, a la bona rebuda que

tenen les aparicions de l’actriu com a col·labo-
radora del programa televisiu La resistencia,

presentat per David Broncano.

C A N D E L A  P E Ñ AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera d’actriu
Va començar el 1994 i actualment té tres premis Goya

Famosos

Triomfar més enllà del cinema
És col·laboradora de ‘La Resistència’ i sorprèn pel seu humor

Li surten fans de sota les pedres
Pels seus papers a sèries i pel·lícules i per la seva gràcia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Com podem desmuntar les eines amb
què han tancat els nostres cossos i re-
clamar col·lectivament la capacitat de go-
vernar-los?”. L’activista i escriptora femi-
nista Silvia Federici s’ho pregunta a Més
enllà de la perifèria de la pell. Repensem,
refem i reivindiquem el cos en el capitalisme
contemporani (Tigre de paper), un assaig
traduït al català per Marta Pera.

Llibres

Més enllà de la perifèria de la pell
Silvia Federici
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| Persona 5
Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ens trasllada a unes

vacances d’estiu que es veuran alterades per successos estranys.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESCOLTA ACTIVA

Cal observar-la, interpretar-la i tenir molt
en compte el seu significat

RESPECTE

COMUNICACIÓ NO VERBAL

SENSE JUTJAR

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

i BENESTAR

“Facultat de comprendre les emocions i els sentiments
externs per un procés d’identificació amb l’objecte,
grup o individu amb què hom es relaciona”. Així defi-

neix el DIEC la paraula ‘empatia’. És, en definitiva, la capacitat de
posar-se en la pell dels altres. Aquest concepte s’ha posat de
moda darrerament, sobretot arran de la pandèmia, però con-
vindria que estigués de moda també posar-la en pràctica. 
Per fer-nos una idea del valor que ha pres l’empatia en l’últim

any en tots els àmbits, també en el laboral, ens podem fixar en
una enquesta del CEMS, Aliança Global d’Escoles de Negocis, de
la qual s’ha fet ressò la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Preguntats per les qualitats d’un bon lideratge, el 43% dels més
de 1.700 enquestats han esmentat l’empatia, mentre que, en les
enquestes d’abans de la pandèmia, aquesta xifra era del 38%.
Tot i que l’empatia es comença a desenvolupar de petits,

sempre es pot millorar. Des de la UOC, la doctora en Psicologia
Clara Selva ofereix consells per ser més empàtics: “Escoltar acti-
vament, interessar-nos pels altres, observar i interpretar la comu-
nicació no verbal, comunicar-nos respectuosament i no jutjar”. 

L’empatia està de moda

És molt important parar atenció a allò que ens 
explica l’altra persona i mostrar interès real 

Les claus

En tots els contextos és imprescindible que la comunicació 
sigui respectuosa i inclogui comprensió per les dues parts

El respecte té molt a veure amb evitar prejudicis i altres
idees preconcebudes: en resum, no hem de jutjar
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