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Les lluites en defensa 
del medi ambient no paren
de créixer a la metròpoli
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¿Pot afrontar el futur immediat
amb optimisme un sector, el de
l’esport, que ha perdut 1.350
milions d’euros des de l’inici del
coronavirus? Com tots els as-
pectes de la nostra vida, l’activi-
tat esportiva ha hagut d’adaptar-
se a la realitat de la pandèmia.
Durant uns mesos, ho va fer
traslladant-se a suports digitals
(les sessions d’entrenament i
les dinàmiques grupals amb
aplicacions com Zoom van ser
una constant durant bona part
de l’any passat) i més recentment
les competicions han pogut tor-
nar a disputar-se, primer sense
públic i des de finals de març
amb limitacions d’aforament.

L’evidència, però, que la Co-
vid-19 ha estat un cop duríssim
d’encaixar per a l’esport de casa
nostra es pot extreure d’un estu-
di del Consell Català de l’Esport,
que diu que tres de cada quatre
clubs del país han perdut ingres-
sos respecte del 2019, tres de
cada 10 entitats han perdut tre-
balladors si es mira aquest mateix
any i un terç han hagut d’acollir-
se a expedients de regulació d’o-
cupació, temporals o definitius.

Igualment, sis de cada 10
entitats han perdut massa social.
En aquesta estadística també
s’inclouen gimnasos, que xifren
entre el 10 i el 15% la quantitat
d’abonats que s’han donat de
baixa cada cop que han hagut de
tancar les seves portes.

“GENERAR VALOR”
“Els grans patrocinadors han
continuat amb nosaltres, tot i que
és cert que algun de petit sí que
ha marxat. També hem perdut
ingressos amb esdeveniments
especials i molt importants per a

la nostra economia, com la Gra-
nollers Cup, que l’any passat es
va haver de suspendre i que
aquest 2021, de moment, sembla
que tira endavant. Veurem...”, ex-
plica a aquesta publicació Jordi
Capdevila, membre de la junta
directiva i responsable de Màr-
queting i Patrocini del Balon-
mano Granollers.

Capdevila assegura que, cada
cop més, troben que les empre-
ses demanen més que una sim-
ple publicitat estàtica. “Ja no
només es tracta d’intentar cap-
tar més clients o de mantenir els
que tenim: hem de generar va-
lor per la vinculació que tinguin
amb nosaltres”, apunta. En
aquest sentit, les xarxes socials
són clau. “Aquí és on estem fent
un gran esforç per crear una es-
tructura capaç de donar respos-
ta a les necessitats digitals de les
empreses”, detalla.

El vicepresident apunta que el
club, com tots els sectors econò-
mics, viu una davallada d’ingres-
sos i ha hagut d’aplicar ERTOs.
“Els poders públics ens han d’a-
judar, no sé amb quina fórmula,
però és evident que els clubs
s’han menjat els recursos que te-

nien i aquí és on han d’intervenir
les administracions”, afegeix, al-
hora que diu que els pressupostos
d’aquesta temporada i del curs
que ve seran “de transició” i aven-
tura que el de la temporada 2022-
23 podria ser “expansiu”.

“UN ANY HORRORÓS”
L’Snatt’s Sant Adrià, per la seva
banda, ja va patir les conseqüèn-
cies i les dificultats econòmiques
l’estiu de l’any passat, quan va ha-
ver de renunciar a l’ascens de ca-
tegoria (hauria tornat a la màxi-

ma categoria del bàsquet estatal
femení) per la impossibilitat de
trobar el múscul financer neces-
sari (uns 200.000 euros).

El seu president, Pepe Aneas,
és contundent i considera que el
2020, econòmicament, ha estat
“un any horrorós”. “Teníem una
bossa de patrocinadors molt

bona i calculo que n’hem perdut
un 70%, és una bestialitat”, la-
menta, assegurant que alguns
d’aquests eren renovacions que
només estaven pendents de la
signatura del contracte.

Aneas apunta també que la
majoria dels anunciants que han
perdut estan lligats a la no pre-
sència de públic a les graderies.
El sènior de l’equip lila va poder
tornar a tenir aficionats al seu
pavelló el passat 20 de març, un
any i 12 dies després de l’últim
cop (el 8 de març del 2020).

L’esclat de la Covid-19, doncs,
ha castigat encara més les arques
d’una entitat que encara arros-
sega alguns deutes de les dues
temporades que va passar a la
màxima categoria del bàsquet es-
tatal femení. “Trigarem a recu-
perar el nivell que teníem fa
tres anys”, assegura el presi-
dent del club adrianenc a aques-
ta publicació. 

A LES PORTES DEL CENTENARI
Per últim, la Unió Esportiva de
Sants compta enrere els mesos
que falten per a la celebració del
seu centenari, el 2022 (el club es
va fundar el 26 d’abril del 1922)

i ja té coll avall que l’aniversari no
serà com hauria volgut. 

La presidenta del club, Mont-
serrat Dot, explica que estan bus-
cant un sponsor que els permeti
“assumir els costos extra que tin-
drà un esdeveniment així”, tot i
que assegura que “la situació ac-
tual complicarà poder tirar en-
davant les celebracions” tal com
els hauria agradat fer-les. 

La dirigent admet que l’estiu
de l’any passat ja van preveure
“una temporada complicada” i
van ajustar el pressupost. Això,
per exemple, es va transformar en
una reducció de 12.000 euros en
el primer equip, que actualment
juga al grup 5 de la Tercera Divi-
sió del futbol masculí.

El club, per tant, considera
que els números d’aquesta tem-
porada i del curs que ve hauran
de ser “de supervivència” i que
de cara a la 2020-23 es podria
pensar a créixer de nou. Això,
però, està lligat al fet que no pari
d’entrar públic a l’estadi on ju-
guen. “És clau des del punt de
vista esportiu i també per captar
més recursos en forma de pa-
trocinadors”, conclou la presi-
denta del club barceloní.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

El rivalmés difícil de tots
» L’impacte del coronavirus en l’esport català és demolidor: 1.350 milions de pèrdues en un any
» El Femení Sant Adrià, el BM Granollers i la UE Sants expliquen com han viscut el complicat 2020

Després d’un any amb les graderies buides (esquerra) els aficionats poden tornar a gaudir de l’esport en directe (dreta). Fotos: BMG i FSA

Tres de cada quatre
entitats del país 
van perdre ingressos
respecte del 2019
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La víctima de la viola-
ció múltiple de Saba-

dell està passant un tràn-
gol gros en el judici a l’Audiència de
Barcelona, amb interrogatoris molt
durs, començant pel fiscal i ara per una
advocada de la defensa. La noia ha de
repetir diversos cops: “Això ja ho he ex-
plicat”. Destrossada!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un jugador del Cadis
insulta amb un insult

racista Diakhaby, el Va-
lència marxa del camp i torna minuts
després sense Diakhaby però amb
el jugador del Cadis al terreny de
joc. És difícil lluitar contra el racisme
quan l’agressor segueix al camp i l’a-
gredit ha de marxar.

@andreuginola

Sorprèn la substitució
de Cuevillas. Les seves

reflexions deien que ju-
gar-te la inhabilitació per qüestions
simbòliques sense fons no cal, que
s'ha de fer amb estratègia. I crec que és
una persona que de conseqüències ju-
rídiques en sap una estona. Pur des-
gavell intern de Junts.

Que comenci l’allau
de notícies i declara-

cions de polítics criti-
cant que la gent s’ha relaxat i dient
que per això s’han d’endurir les res-
triccions, encara que la gent s’hagi re-
laxat perquè les restriccions s’havien
relaxat. Perquè, passi el que passi, tot
és culpa de la gent.

@jmangues@punsix

La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el tu-

risme, i això contribueix de manera decisiva que el nos-
tre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel cen-
tre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.

Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciu-
tat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del llo-
guer residencial. Per força hi ha hagut un cert retroba-
ment de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.

Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és
un sector econòmic molt important, genera també pro-
blemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’ac-
tivitat turística té uns costos que no assumeix el sec-
tor sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Al-
guns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’al-
tres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.

En tot cas, quan es planteja el debat sobre el tu-
risme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes be-
neficis econòmics que aporta el sector. Són innega-
bles: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aques-
ta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal sa-
ber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris. 

En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,
de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els econo-
mistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els mu-
nicipis més turístics, la renda de la població és signi-
ficativament més baixa. Com més especialització tu-
rística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

rístics no són més rics, sinó més pobres que els muni-
cipis semblants però que es dediquen a altres activitats. 

Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat
amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la pobla-
ció, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.

En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,
en tots els efectes de l’especialització turística. I cer-
car alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turís-
tica per produir menys externalitats negatives?

Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un
tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’atu-
rada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nos-
tres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra econo-
mia. No hi ha més remei.

De la mateixa manera que alguns dels espais físics
que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espon-
tània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alterna-
tives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de pre-
carietat i d’empobriment. Redimensionar els llits tu-
rístics del país a uns nivells sostenibles permetria, pot-
ser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emer-
gir mai a causa de la forta inèrcia turística.

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que

ara estan destinats al turisme?
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Després del turisme, què?

@PatrickurbanoR
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Oriol Lladó renuncia a l’acta 
de regidor de l’Ajuntament de Badalona1

2
La regidora Guàrdia rebrà un sou 
per coordinar la residència de Tiana

Front comú d’Albiol, Parlon i Callau 
per rellançar el Barcelonès Nord

Investiguen un revisor de tramvia 
per “coaccions” a una menor de Sant Adrià

Callau marxa amb el futur de la ciutat 
encarrilat i agraint el suport rebut

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Tribuna

Els dos grans partits que han
liderat gran part dels go-
verns democràtics de la

ciutat, el PP i el PSOE, van arribar
a un acord sobre el pressupost
d’inversions d’aquest mandat.

Els de sempre van portar
una proposta per fer exacta-
ment el mateix que s’ha fet sem-
pre i que ens ha portat a una ciu-
tat amb grans desigualtats entre
els nostres barris, un model
productiu obsolet i una falta de
previsió per afrontar els grans
reptes dels pròxims anys, com la
digitalització o l’emergència cli-
màtica. Avui ja no valen les re-
ceptes de sempre.

Un acord de 78 milions d’eu-
ros sense visió de futur, sense
projectes que han de tenir un re-
corregut a 15 anys vista i que és
urgent que comencem a treba-
llar avui. I això no és incompa-
tible, no pot ser incompatible,
amb donar resposta a les ne-

Dos futurs per a Badalona
per Alex Montornès (ERC Badalona)

cessitats immediates, com
l’homologació de les pistes
d’atletisme o la construcció
de l’escola Port i Ventós Mir.

Aquesta setmana hem fet
aportacions en forma d’al·le-
gacions perquè els pressupos-
tos tinguin la mirada cap als
reptes de ciutat imminents:
14,7 milions per adaptar Ba-
dalona a l’emergència climàti-
ca, 8,5 milions per construir
llocs de treball de més valor
amb la modernització dels po-
lígons industrials i l’impuls del
Hub de les Tres Xemeneies o
4,5 milions per fer una ciutat
més accessible, entre d’altres.

Badalona necessita un
rumb, aixecar la mirada. Do-

nar respostes a les necessitats
d’avui és indestriable de pla-
nificar la ciutat que volem
demà, amb consens, transpa-
rència i indicadors objectius.
Això és el que estem constru-
int des d'Esquerra Republica-
na a Badalona i ho presenta-
rem a la ciutadania els prò-
xims mesos.

L’acord dels de sempre
per fer el de sempre deixa en
evidència que l’única alter-
nativa útil i vàlida de la ciutat
som les forces republicanes.
Les forces que posem la polí-
tica i les institucions al costat
de la gent. Necessitem un ba-
dalonisme que posi les per-
sones al centre.
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A les xarxes

@albaverges: Les dosis de Pfizer han arribat
per continuar la vacunació de majors de 80 i
ben aviat de menors de 80. La vacunació
amb AstraZeneca segueix a 31 punts del país.

@tsj_cat: El jutjat de vigilància penitenciària
1 de Barcelona estima el recurs del ministeri
fiscal i revoca el tercer grau de les internes
Dolors Bassa i Carme Forcadell.

#TombenElTercerGrau

@maticatradio: Laura Borràs: “Jaume
Alonso-Cuevillas i jo ja havíem acordat
abans que sortiria de la mesa, però amb
l’entrevista a Vilaweb s’ha precipitat tot”.

#ApartenCuevillas #MésVacunes

Els semàfors

Èxit rotund de l'edició
d'enguany del Festival Blues 

& Ritmes de Badalona. Malgrat
el context actual marcat per la
pandèmia del coronavirus, 
el certamen va aconseguir

exhaurir el 95% de les entrades
disponibles en tots els concerts.

pàgina 10Blues & Ritmes

La companyia Tram ha obert una
investigació per esclarir un

incident de caràcter sexual entre
un revisor del Trambesòs i una
menor que va tenir lloc fa unes
setmanes. El treballador –que
encara no ha estat apartat– està

de baixa per ansietat. 
pàgina 16TRAM

El Ple de l’Ajuntament de Tiana
ha aprovat l’adjudicació d’un

sou extra per a la regidora Marta
Guàrdia (JxCat), que gestionarà
des de l’oposició la residència
Sant Cebrià després que el seu
partit trenqués amb ERC i el PSC

i decidís sortir del govern. 
pàgina 18Aj. de Tiana
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Mirada pròpia

N

El turisme té al davant l’oportunitat de trans-
formar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Cata-

lunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint–en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’ha-
víem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a vi-
sitants, residents i organitzacions implicades.

Aquesta transformació, que personalment entenc
com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara de-
cididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicar-
s’hi. La formació i el coneixe-
ment esdevenen un element cab-
dal per al dia de demà d’un sec-
tor fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qua-
litat i el desenvolupament soste-
nible, al servei de la societat. 

Segons el meu parer, les uni-
versitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recu-
peració i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.

Per reinterpretar les competències professionals que
requerirà el sector i la societat en un futur i identificar-
ne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els can-
vis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només ate-
nem les necessitats actuals del sector, deixarem enre-
re els estudiants i, a més a més, perjudicarem la com-
petitivitat i el progrés social. 

Les habilitats que necessitaran els futurs profes-
sionals del turisme probablement no seran gaire di-
ferents de les actuals, però l’experiència de la pan-
dèmia farà avançar més ràpidament i amb més for-
ça cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de tre-
ball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències di-
gitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara preci-
sament estem vivint. 

L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món can-
viant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’es-
coles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objec-
tiu de formar les persones perquè siguin capaces de li-
derar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci reali-
tat aquesta visió.

El sistema d’educació superior ha de combinar ver-
satilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, ho-
teleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Bar-
celona, estem en contacte amb el sector, del qual tam-
bé formem part, i constatem aquesta necessitat d’a-
daptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

cions que té el turisme per a la societat, intuir les ne-
cessitats i les voluntats dels viatgers i generar una ofer-
ta turística sostenible d’acord amb la identitat i el pai-
satge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el dià-
leg social necessari perquè la reactivació i transforma-
ció del sector es desenvolupi de manera sostenible, res-
pectuosa i fonamentada.

L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals for-
mats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sec-
tor coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,

la base de la recerca ha de trobar-
se en els reptes que afronta el sec-
tor i aquells aspectes que la so-
cietat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat. 

A Catalunya comptem amb
centres universitaris i de re-
cerca de referència, on es gene-
ra un gran coneixement. D’a-
quest coneixement s’ha de no-
drir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord

de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educa-
ció superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actu-
al crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?

Estic convençuda que l’impuls de la formació i la re-
cerca és la millor via possible per a un sector turístic sos-
tenible i per a unes destinacions igualitàries i cohe-
sionades. Potser la millor garantia de futur. 

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

Una noia de 18 anys ha rebut sis denúncies per estafes que
no ha comès. De fet, segons El Periódico, la van estafar a

ella quan va voler comprar un gos per internet i els suposats
venedors li van suplantar la identitat per delinquir.

“Ganes de queem torneu a veure”. Amb aquesta frase
ha promocionat Amazon la sèrie sobre Sergio

Ramos. Sí, amb l’error inclòs. La plataforma s’ha inspirat en
la lona gegant de Joan Laporta, però ha ficat la pota.

Esther Martín, María Pérez i Paula López són tres estudiants
de batxillerat d’Alcañices (Zamora), un poble de mil

habitants, i han obligat la Unió Europea a rectificar un text
sobre els refugiats en què se’ls vinculava amb el terrorisme.

Diuen que els gossos són el millor amic de l’home, però
sembla que no sempre és així. A Dallas (EUA) un gos

ha estat enxampat per una càmera de seguretat mentre
robava un paquet que havia rebut la seva veïna a casa.

LA FOTOAlbert Segura Lorrio / ACN
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Formació en turisme, garantia de futur
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Tribuna

Tinc ganes que arribis, i d’ensenyar-te com érem
i com som. Visc en aquell terreny d’equipa-
ments que mai no es va desenvolupar fins que
vam deixar que s’hi fessin uns habitatges

compartits per a gent gran, davant del mar, a prop de
l’Anís del Mono. Aquest passeig és magnífic, la platja
aguanta i aquells espigons inflables que van posar a uns
metres de la sorra, que s’inflen o es desinflen depenent
de si ve temporal, aguanten molt bé l’embat de les ona-
des i són eficaços mantenint un gruix de sorra suficient
per tenir platja tot l’any. 

El Pont del Petroli encara és l’espai més trepitjat per
tothom que es desplaça a veure la ciutat els caps de set-
mana. Els biòtops marins que van situar a la capçale-
ra del Pont ens han omplert d’activitat d’immersió i de
pesca. Encara recordo el projecte, del 2010, desat en
un calaix fins que algú va dir: “Coi, però si costa qua-
tre euros!”. I va desencallar-lo. És una mica el mateix
que els espigons inflables. La ciutat hi va apostar i avui
tenim més platja que altres ciutats de costa. 

També vam invertir fa 30 anys per reforçar els
col·lectors que porten l’aigua cap al mar amb els dis-
positius anti descàrrega que hi ha al seu tram final, quan
estan a punt d’entrar al mar. Aquella inversió, que ens
van fer els de la companyia d’aigua i hem anat pagant
de mica en mica, ens ha resolt bastant bé els aboca-
ments que hi havia quan plovia més del compte. 

T’agradarà com ha quedat tot això de les Tres Xe-
meneies. Qui ens ho havia de dir, que tindríem
aquest parc, el barri nou i tantes oficines! I aquest Hub
de recerca tan important. És espectacular! Hi ha gent
d’arreu que està mirant de portar aquí les seves em-
preses, perquè la força d’aquest entorn ha canviat el
destí dels vells polígons que fa anys estaven con-
demnats a seguir sent vells i sense activitats de valor
afegit. Aquesta mixtura d’usos, amb residencial, ofi-
cines i activitats industrials vinculades a tractors eco-
nòmics com les noves energies, les telecomunicacions
i l’audiovisual i els dispositius mèdics, ha capgirat el
nostre destí.

I anirem al Port. Vam decidir promoure’l per a em-
preses d’economia 4.0 i activitats d’oci i restauració po-
tents, i tenim un nou PIER competint amb l’edifici de
Barcelona Tech City del Palau de Mar. Es va canviar sos-
tre comercial per portar-hi despatxos professionals i
vam encertar-la plenament. Hi tenim enginyers, ar-
quitectes, dissenyadors, fins i tot advocats... Treballen
al Port, hi fan venir els seus clients, dinen a la zona...
Fins i tot n’hi ha que els treuen a passejar en barca. El
canal va impulsar la zona d’una manera definitiva, ja
fa vint-i-cinc anys. 

També vull que vegis la CACI. El recordes? L’edifici
aquell al costat del Port, fet de totxo vist, clavat a l’e-
difici que et comentava de Palau de Mar? Aquell cen-
tre de recerca que s’hi va instal·lar ens ha fet venir
moltes spin-off i companyies del sector que ocupen
les naus de la zona del carrer Indústria. Hi tenim una
parada del tramvia al davant, aprofitant els terrenys
que va deixar lliure el tren, que ara passa per “l’an-
tiga autopista”.

“L’antiga autopista”... Quin goig dir-ho! Encara hi
treballen i no hem acabat la feina, però el soterrament
és una realitat i ara tenim un eix de connexió amb Bar-

celona i el Maresme on conviuen nous veïns, nous es-
pais públics i equipaments. Hem cosit Badalona. No
hi ha el “baixem a Badalona”. És espectacular aquest
canvi i el soterrament que s’ha fet, amb la tunelado-
ra de l’antiga L9 foradant i fent-hi passar el transport
públic. Ens ha alliberat molt sòl. Hi ha cotxes, però
aquest eix ja no és una autopista. És una via, una Gran
Via si voleu, i el canvi es nota molt.

L’altre canvi espectacular és a l’eix del coneixement
en salut que va des de Can Ruti fins al polígon de Can
Ribó. De muntanya a mar. La decisió de Can Ruti de
créixer en la trama urbana, de traslladar activitat a la
ciutat, va ser un encert. Ja no ocupen més muntanya.
Fixeu-vos en l’edifici del BCIN. Es va poder acabar i avui
acull estudis universitaris i les spin-off del món de la
recerca que es fa a l’entorn hospitalari. És un canvi bru-
tal, que de retruc ens ha capgirat el polígon. Ara hi te-
nim empreses de dispositius mèdics que produeixen el
que la recerca al campus desenvolupa amb la seva gent.
Realment hem construït un districte d’innovació i sa-
lut referent a Europa. Un hospital assistencial i de re-
cerca bàsica a la muntanya, les spin-off o empreses que
en surten i tota la formació mèdica a la zona del BCIN
i, quan el prototip mèdic de les spin-off està fet, un po-
lígon de suport com el de Can Ribó per a la seva pro-
ducció industrial.

Per cert, que en pocs mesos farem el Congrés de dis-
positius mèdics mundial, aquí a Guixeres, i la gent que
vindrà la tindrem allotjada en aquell edifici de Correus
malaguanyat al centre de Badalona que es va reconvertir
en hotel, així com als hotels del Port i de l’avinguda de
Navarra. També al del Màgic i al nostre i emblemàtic
Miramar, és clar, petit però encantador per a tanta i tan-
ta gent que encara ve a Barcelona.

Som un bon lloc on viure. Tenim la platja i la mun-
tanya com sempre, però hem refet els nostres polígons,
hem recuperat patrimoni, ens hem especialitzat i hem
atret nova gent a viure amb nosaltres. L’Ajuntament
existeix però ja no es limita a moure papers: l’hem con-
vertit en una agència local de dinamització. Som a to-
tes les partides que es juguen al món per a ciutats que
no són capitals. Tenim prou ingressos per sostenir els
que no poden seguir, però hem bastit una sinergia es-
cola-empresa que funciona. La gent d’aquí sap que hi
tindrà futur. No marxa. Aquest entorn, i els barris que
hem connectat de manera amable amb la xarxa verda
extensa que dona un parc per cada 20.000 veïns, ens
ha canviat la vida.

Avui juguem, tenim partit. Eurolliga amb la Penya
i jornada de primera amb el Badalona. Ja teníem la in-
fraestructura, un pavelló magnífic i un bon camp de fut-
bol. Ens faltava ser una ciutat pròspera per tenir
musculatura i plantejar-nos grans reptes. Especialit-
zar-nos en salut i energia ens ha fet créixer en empre-
ses, algunes que ja teníem aquí fa dècades, i tenim bons
espònsors i els camps plens.

Per cert, un dia anirem a l’exposició immersiva del
Museu de la Badalona romana. És una experiència que
ens porta a les arrels. Avui hi havia gent de Tarrago-
na veient-la. Crec que ens la volen copiar. 

T’espero amb moltes ganes, Badalona.

Llegeix l’article sencer a rbdn.cat

Som un bon lloc on viure.
Tenim la platja i la

muntanya com sempre,
però hem refet els nostres
polígons, hem recuperat

patrimoni, ens hem
especialitzat i hem atret
nova gent a viure amb

nosaltres. I la gent d'aquí
sap que hi tindrà futur. 

No marxa...
Tinc ganes que arribis,

Badalona de
l’any 2050

“
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per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Badalona 2050
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@murcianobasado: Durante tres meses
creí en serio que Barcelona no tenía ape-
nas peluquerías pero que estaba llena de
peluquerías para perros («perruqueries»).

@iescolar: Sánchez espera alcanzar los
10 millones de vacunados en la primera
semana de junio y los 33 millones a fina-
les de agosto. 

@carlosaspe: Mi abuela murió el último
año pero hemos hecho monas con su receta
y toda la casa huele como si ella estuviera
aquí. Tradiciones para viajar en el tiempo.

Tribuna

Rebo un missatge de veu d’un amic seriós, di-
ligent, responsable i intel·ligent que es dedi-
ca a l’ensenyament per una sana i sincera vo-
cació d’acompanyar els més petits en el seu

procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més so-
vint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tran-
quil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.

És una broma, naturalment. El meu amic encara re-
geix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El mis-
satge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’es-
cola també hi juguen. Els he explicat que com a joc or-
ganitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el con-
verteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en con-
tra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treu-
re-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que po-
sen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gau-
deixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.

Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica si-
tuacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenen-
tatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis. 

Pares i mares convençuts que el futur del seu fill de-
pèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irre-
versible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo. 

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares vo-
lent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.

És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols
la majoria. Però són suficients per tocar sempre les vo-
retes. Són sempre els més actius i els que generen di-
nàmiques ambientals més estranyes. 

També comentem que el fenomen és creixent, que
cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova ca-
tegoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alli-
berat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràc-
tica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura. 

Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire re-
sultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà fer-
ho –per motius similars– de l’administració i dels pe-
dagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps re-
bent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Hau-
rem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i ma-
res implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, so-
bretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola. 

Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos
mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, diver-
tint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la gui-
tarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’esco-
la no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany. 

Per cert, quina mandra viure de nen en segons qui-
nes cases!

Flaixos

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que

entenguessin que no
podien desentendre's 
dels fills, però no els
demanàvem que es

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!
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La plaga dels pares i mares a les escoles
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Lladó plega com a regidor per
diferències amb la secció local

POLÍTICA4El regidor d’ERC de
l’Ajuntament de Badalona i di-
putat a la Diputació de Barcelo-
na Oriol Lladó ha fet pública
aquesta setmana la seva renún-
cia com a regidor del consistori
badaloní i, en conseqüència, tam-
bé com a diputat. Lladó assegu-
ra que la decisió és fruit d’una
llarga reflexió “personal i políti-
ca” i que ara és el moment d’a-
cabar “una fase en la implicació
política vinculada al món local”,
però que el seu “compromís amb
el país i la ciutat es mantenen”.

En aquest sentit, Lladó asse-
nyala que deixa l’acta perquè es

va presentar amb “una aposta es-
tratègica de suma que, malaura-
dament, no s’ha mantingut a
Badalona”. Les discrepàncies
amb l’executiva local es van pro-
duir pel trencament del grup
just després de les eleccions mu-
nicipals i per la negociació de la
moció de censura que, final-
ment, va portar Xavier García Al-
biol a l’alcaldia.

Des d’ERC Badalona lamen-
ten la decisió de Lladó i li agraei-
xen la tasca com a regidor, però
no comparteixen la seva anàlisi
i apunten que totes les decisions
s’han acordat a l’assemblea local.

El Blues & Ritmes 2021 frega
el 100% d’entrades venudes
MÚSICA4Èxit rotund de l’edició
d’enguany del  Festival Blues &
Ritmes de Badalona. Malgrat el
context actual marcat per la pan-
dèmia del coronavirus, el certa-
men va aconseguir exhaurir el
95% de les entrades disponi-
bles –un 50% de la capacitat del
Teatre Zorrilla– en tots els con-
certs programats del 19 al 26 de
març. Precisament, la situació sa-
nitària va ser la protagonista de l’ú-
nic punt negatiu de l’edició d’a-

quest 2021, ja que l’artista cali-
forniana Jesca Hoop no va poder
viatjar des de la seva residència al
Regne Unit i va haver de cancel·lar
un dels plats forts del cartell.

“Ens hem trobat un públic
amb moltes ganes i amb artistes
amb molta set de tornar a pujar
als escenaris. Es nota que hi ha-
via una necessitat emocional d’a-
nar de concert després de tant
temps”, assegura Guillem Vidal,
codirector artístic del festival.

Lladó amb l’exalcaldessa Dolors Sabater en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

L’escenari de l’edició 2021. Foto: B&R

POLÍTICA4Els alcaldes de Ba-
dalona, Santa Coloma i Sant
Adrià van tornar a unir forces di-
marts per reclamar més recursos
per poder impulsar la zona del
Barcelonès Nord. En un acte
conjunt, Xavier Garcia Albiol,
Núria Parlon i Joan Callau van
posar sobre la taula la necessitat
de vertebrar sota un mateix ens
les polítiques socials, educatives
i econòmiques que tinguin lloc als
tres municipis i demanen a la Ge-
neralitat i a l'Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) suport per
poder impulsar projectes com el
‘hub’ a les Tres Xemeneies o
l'ampliació de la CIBA.

A través d'un manifest sota el
nom d'Aliança per a la recupe-
ració de la comarca Barcelonès
Nord-Besòs, els tres batlles apun-
ten que la desaparició del Consell
Comarcal del Barcelonès a fi-
nals del 2019 ha deixat les ciutats
sense una estructura institucional
de coordinació que alhora feia de

paraigües per adreçar-se al Go-
vern català i a altres administra-
cions. En aquest sentit, els con-
sistoris proposen trobar un ens al-
ternatiu que permeti confrontar
les mancances que ha tret a la
llum la pandèmia i es compro-
meten a desplegar un pla estra-
tègic amb horitzó 2030 amb es-
pecial èmfasi a combatre la vul-
nerabilitat social i en el desenvo-

lupament econòmic. “Volem si-
tuar els municipis al lloc que els
pertoca i no ens resignem al pa-
per de convertir-nos en traster
metropolità. Tenim una realitat
de pobresa i d'atur, però som un
territori de grans oportunitats",
assenyala Albiol, que considera
que s'ha de potenciar l'activitat de
les zones industrials i de donar
suport als diferents campus.

Albiol, Callau i Parlon en l’acte conjunt celebrat dimarts. Foto: Aj.

Albiol uneix forces amb Parlon i
Callau per reclamar més inversió

» Els alcaldes demanen vertebrar polítiques conjuntes
» El ‘hub’ a les Tres Xemeneies, projecte clau per rellançar la zona

Fabre Gemmòlegs, per segon
any consecutiu als Gaudí

JOIERIA4La joieria badaloni-
na Fabre Gemmòlegs va estar
present per segon any consecu-
tiu als Premis Gaudí de l’Aca-
dèmia del Cinema Català. La
companyia va tornar a ser se-
leccionada per al catàleg oficial
del certamen d’enguany, que es
va celebrar el passat 21 de març
a l'Auditori Fòrum del Centre de
Convencions Internacional de
Barcelona (CCIB).

Les peces presentades van
estar dissenyades pel joier arte-
sà Carles del Arco, expert en es-
til medieval, isabelí i modernis-

ta, i van estar realitzades amb
plata de llei i seguint la tècnica
del reticulat, que permet textu-
ritzar el metall aportant-li un as-
pecte granulat i volum a les jo-
ies. El jurat d’aquesta edició del
catàleg dels Premis Gaudí va
valorar de les peces la seva ori-
ginalitat artística, el disseny
apropiat segons els codis de ves-
tuari dels nominats i el rigor tèc-
nic en la seva realització.

Fabre Gemmòlegs és un pro-
jecte de joieria d’autor nascut fa
set anys i amb una botiga al
carrer Lleó de Badalona.

Llibres |Torra presenta ‘Les hores greus’ al Margarida Xirgu 
L’expresident de la Generalitat de Catalunya Quim Torra va presentar dimarts al

Teatre Margarida Xirgu de Badalona el seu llibre Les hores greus, un relat sobre el
seu confinament a la Casa dels Canonges per la pandèmia del coronavirus.
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana. 

Podrien semblar moviments
circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contami-
nació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Cata-
lunya viu en el 2% del territori ca-
talà, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.  

Ara bé, aquestes lluites van
molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a arti-
cular-se geogràficament, i cal pre-
guntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és fo-
rassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordi-
nadora que agrupa una cinquan-
tena d’entitats d’aquesta comarca.

UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un ter-
ritori cada cop més atapeït i trin-
xat, i això ha fet augmentar els con-
flictes socials”, explica l’ambien-
tòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Ob-
servatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Bar-
celona i la presència de movi-
ments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació terri-
torial de Catalunya: una zona me-
tropolitana molt poblada i un ter-
ritori interior buidat. 

En aquest sentit, l’àrea me-
tropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una si-
tuació de vassallatge dels munici-
pis respecte a la capital”. 

CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néi-
xer pels volts del 2015, amb la re-
cuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraes-
tructures i més turistes.   

Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massi-
ficar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanís-
tic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Ge-
neralitat que té per objectiu cons-
truir 26 gratacels al barri de Bell-
vitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi. 

En altres indrets, les solucions

a la crisi econòmica són encara
més peregrines. És el cas del pla
ministerial que vol construir 28 es-
pigons al litoral maresmenc per tal
que les platges no perdin sorra. És
a dir, per mantenir el turisme de
sol i per evitar que els temporals
destrossin les estacions de tren a
primera línia de la costa. “És una
obra faraònica sense cap ni peus
que vol aconseguir 50 kilòme-
tres de platja contínua d’una am-
plada de 60 metres”, diu Sergi Ga-
lanó, de la plataforma Preservem

el Litoral del Maresme.  “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta. 

No és l’única obra de mides
colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que prete-
nen crear un parc temàtic del mo-
tor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de ter-
reny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana cor-
ren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”. 

CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajunta-
ment d’aquest municipi mont-
serratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitat-
ges quan a Olesa hi ha entre 700

Cada cop són més els col·lectius que lluiten per evitar que les darreres zones verdes quedin envaïdes pel ciment. Foto: Pau Massip

Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals 
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran 
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008

Revolta ambiental 
per terra,mar i aire
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n Si tota la població mundial vis-
qués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropo-
litana de Barcelona, caldrien els re-
cursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'ano-
menada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se si-
tua, segons un article de Joan Bua-
des a Crític, en el 2,6. 

“La metròpoli és un ecosistema
devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

negre que absorbeix recursos i ri-
queses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes es-
timacions, la contaminació produ-
ïda per la zona metropolitana arri-
ba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.

De qui és responsabilitat? Es
tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abo-
cadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què fer-
ne, acabem cremant-la", lamenta.

Davant d'aquesta situació s'han

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais natu-
rals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites ve-
ïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evi-
dent a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la polí-
tica d'illes de conservació no té sen-
tit”, afirma l'ambientòleg. És neces-
sari, per exemple, comunicar la Ser-
ralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'en-
trellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

és conseqüència de la pèrdua de
biodiversitat a escala mundial”.

La qüestió es veu en el cas con-
cret del litoral del Maresme. Tal com
explica Sergi Galanó, de la platafor-
ma Preservem el Litoral, s'ha perdut
el 80% de la sorra de les platges i es
vol recuperar a base d'espigons. “Di-
uen que els municipis que no ho
vulguin poden negar-s'hi, però això
és absurd, perquè les platges són un
mateix ecosistema”, crítica. Calen,
doncs, canvis estructurals que vagin
des de la manera com consumim
fins a la nostra relació amb l'entorn.
“Són canvis profunds, molt més en-
llà que pensar que el teletreball ens
salvarà”, sentencia Cerdà.

10,73 planetes Terra

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del movi-
ment. “Tots els partits estan se-
guint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va con-
vertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental. 

Hi ha moviments  semblants,
com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cer-
danyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin si-
gui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau. 

En la mateixa línia pot ins-
criure’s el cas de la plataforma Tan-
quem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la plan-
ta de residus més gran de Catalu-
nya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sot-
metre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empre-
sa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de benefi-
cis representen el 40% del pres-
supost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produ-
eix males olors i una situació de de-
pendència econòmica”, lamenta.  

CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van su-
posar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cot-
xes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néi-
xer el 2018 per intentar imaginar-
se una Santa Coloma de Grame-
net diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, ex-
plica. La lluita connecta amb d’al-
tres com la de Massa Crítica a Ba-
dalona.  En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denun-
cia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxi-
ma de 30 kilòmetres”.

Barberà Respira, Eixample
Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

“Els municipis de 
la rodalia se senten 
el pati del darrere 
d'una gran ciutat
europea, ja que 
tot el que no vol 
Barcelona es col·loca 
al seu territori”

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests movi-
ments, que només són una peti-
ta mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un de-
nominador comú: la crisi climà-
tica. Fins fa una dècada els efec-
tes de l'escalfament global eren si-
lenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides huma-
nes i en el territori. En aquest sen-
tit, els casos de Sant Adrià de Be-
sòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.  

Airenet és una coordinadora
que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelo-
na, Sant Adrià i Badalona. Per en-
tendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestruc-
tures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la in-
cineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les adminis-
tracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que tam-
bé emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet. 

Dins d’aquesta plataforma tam-
bé hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badaloni-
nes des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llo-
bregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciu-
tat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat te-
nim l’aeroport –que volen am-
pliar–, el port, les vies del tren i di-
ferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada si-
tuació que viu el municipi. 

Els rius, els mars, l’aire i les mun-
tanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van he-
retar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: po-
dran viure-les?

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’àrea metropolitana
és un territori 
cada cop més atapeït 
i trinxat, i això 
ha fet augmentar 
els conflictes 
socials i veïnals
els darrers anys”

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba 

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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SOM Gramenet acaba la seva
etapa política a Santa Coloma
POLÍTICA4La formació muni-
cipalista SOM Gramenet ha de-
cidit posar fi a la seva etapa po-
lítica a Santa Coloma després de
sis anys de recorregut. Així ho va
acordar l’assemblea del partit el
passat 20 de març, posant fi
així a un moviment que va ar-
rencar en forma de candidatura
per a les eleccions locals del
2015. Segons apunten en un co-
municat, la decisió arriba des-

prés d’un llarg període de “re-
flexió i anàlisi” iniciat un cop per-
duda la representació al consis-
tori amb els comicis del 2019.

“Estem satisfetes de la feina
feta i amb ganes de continuar,
ara d’una altra manera i des
d’altres espais”, assegura la for-
mació, que no considera aquest
comiat polític com la finalització
del projecte sinó com un punt i
a part i un canvi d’etapa.

Un parc verd per posar fi 
al “forat negre” de Can Zam

MEDI AMBIENT4La cancel·lació
dels concerts programats a l’es-
planada del parc de Can Zam de
Santa Coloma de Gramenet ha
tornat a posar sobre la taula la
problemàtica d’aquest espai in-
acabat. En un comunicat, la Pla-
taforma per la Defensa de la
Serra de Marina i Can Zam re-
clama un cop més la retirada de
les tanques i la finalització del
projecte per acabar amb aquest
“forat negre” en el qual s’ha

convertit el parc des de l’esclat de
la pandèmia.

L’entitat considera que no té
sentit no avançar en la trans-
formació de l’espai en una zona
verda quan la situació sanitària
impedeix que Can Zam pugui
acollir concerts per segon any
consecutiu. La celebració d’es-
pectacles i festivals ha estat fins
ara l’obstacle que s’ha interposat
en aquesta voluntat veïnal de fi-
nalitzar el projecte.

SERVEIS4L’equip de serens de
l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet va realitzar fins a
prop de 70.000 actuacions du-
rant el 2020, una xifra que su-
posa quadruplicar el nombre
d’intervencions registrat en el
mateix període de l’any anterior.
Aquestes dades són especial-
ment significatives tenint en
compte que el servei va haver
d’aturar la seva activitat durant
dos mesos a causa de la pandè-
mia del coronavirus.

En un comunicat, el consis-
tori  apunta que la majoria de les
accions realitzades aquest últim
any –un 63%– van estar vincu-
lades a la detecció d'incidències
en l'àmbit de la neteja i els resi-
dus, especialment en l'abando-
nament de mobles i trastos vells.
L’equip també va actuar en con-
flictes a l’espai públic per temes
d’il·luminació, mobiliari urbà o
sorolls i es va donar suport di-
rectament a la ciutadania a tra-
vés de l’acompanyament o l’o-
rientació en diverses situacions
que requerien d’aquest suport.

Cal recordar que l’equip de se-
rens és un projecte social d'ocu-
pació impulsat pel consistori i
destinat a persones de més de 45
anys que portin temps en situa-
ció d’atur. Els plans d'ocupa-
ció –que es gestionen a través de
l’empresa municipal Grameim-
puls en el marc del Pla d’Ocupa-
ció Local–duren un any, de ma-

nera que aquest març va co-
mençar a treballar la tercera pro-
moció de persones aturades que
es beneficiaran de la iniciativa.

A les tasques habituals de vi-
gilància i atenció social sobretot
en horari nocturn s’hi ha afegit
durant la pandèmia el control del
compliment de les mesures sa-
nitàries dictades contra el virus.

L’equip de serens de Santa Coloma en una imatge d’arxiu. Foto. Aj.

Els serens van quadruplicar 
les actuacions durant el 2020

Marihuana |Desmantellada una plantació en uns baixos
Tres veïns de Santa Coloma de Gramenet van ser detinguts la setmana passada
com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública acusats de cultivar

fins a 930 plantes de marihuana a dins dels baixos d’un bloc de pisos del municipi.
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Sant Adrià

Investiguen un revisor de tram
per “coaccions” a una menor

POLÈMICA4La companyia Tram
ha obert una investigació per es-
clarir un incident de caràcter se-
xual entre un revisor de la línia del
Trambesòs i una menor que va
tenir lloc fa unes setmanes.  Se-
gons va avançarCrònica Global
i ha confirmat Línia Nord, l’em-
presa està estudiant aquesta pos-
sible “actuació indeguda” del su-
pervisor per determinar si s’ha
d’aplicar algun tipus de sanció,
que podria anar des de la sus-

pensió temporal de sou fins a un
acomiadament. 

La veu d’alerta la van donar
els pares de la menor, que van
contactar amb Tram per dema-
nar explicacions per unes “coac-
cions” que hauria fet el revisor a
la passatgera, a qui hauria donat
el seu número de telèfon. Des de
la companyia asseguren que no hi
va haver contacte físic amb la me-
nor i que el treballador implicat
està de baixa per ansietat.

POLÍTICA4Joan Callau es va
acomiadar dimarts de l'alcaldia
de Sant Adrià convençut que és
un "bon moment" per marxar.
En la seva última intervenció al
Ple municipal, el socialista va
agrair als veïns i a la resta de
grups el suport rebut en una
etapa complicada marcada per
"turbulències polítiques" i es va
mostrar orgullós de marxar amb
els projectes que han de definir
el futur de la ciutat encarrilats.

"M'ha tocat fer d'alcalde en un
període especialment complicat
degut a les conseqüències de la
greu crisi, que ha tingut un fort
impacte en ciutats com la nostra.
He procurat prioritzar sempre la
protecció de les persones i fer que
les turbulències polítiques que vi-
víem no arrosseguessin l'Ajun-
tament, convertint-se en un fac-
tor més d'incertesa i inseguretat
per als ciutadans", assenyalava
Callau en la seva intervenció, on
va reconèixer que l’oposició ha
posat molt fàcil evitar que aques-
tes diferències polítiques es con-
vertissin en personals.

El ja exalcalde va assegurar
que ha decidit fer aquest pas
perquè la situació actual del con-
sistori és estable, ja que no només
hi ha un bon clima polític, sinó
que recentment s'han aprovat els
pressupostos i l'administració
es troba en un bon moment eco-
nòmicament. Callau també va re-
marcar la importància del pro-
jecte del Campus Diagonal-Besòs
i la posada en marxa de la nova
planificació de la ciutat a través

del desbloqueig del sector de les
Tres Xemeneies.

NOU PLA D’INFÀNCIA I AJUDES
Per altra banda, en el Ple de
març celebrat el dia 29 els grups
van aprovar per unanimitat la
creació d’un Pla Local d’Infància
i Adolescència i també la pròr-
roga de la bonificació de la taxa
de terrasses, una mesura con-
sensuada per totes les forces a la
Taula de Recuperació.

Callau en la roda de premsa de comiat del passat 25 de març. Foto: A.R.

Callau marxa agraint el suport
en un clima polític “turbulent”

MEDI AMBIENT4Un grup de voluntaris va trobar la setmana pas-
sada una tanca de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
mentre netejava el marge del riu Besòs. / Foto: Marea Verde

Successos |A presó la dona que va atracar un supermercat
Un jutge ha enviat a presó la dona de 33 anys que el passat 1 abril va atracar un

supermercat de l’avinguda Platja de Sant Adrià de Besòs armada amb un ganivet. La
implicada, que va ser detinguda al cap de poca estona, va ferir un dels treballadors.
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Montgat inicia els tràmits per
regular el preu dels lloguers

POLÍTICA4Pas endavant de l’A-
juntament de Montgat per regu-
lar el preu dels lloguers al muni-
cipi. En el Ple ordinari celebrat el
passat 25 de març, els grups van
donar llum verda per unanimitat
a l’inici dels tràmits per declarar
la població com a zona amb mer-
cat d’habitatge tens, un dels re-
quisits previs per poder acollir-se
al flamant reglament aprovat in
extremis el passat 9 de setembre
al Parlament.

Malgrat la importància d’a-
quest avenç, la sessió telemàti-
ca va veure’s eclipsada per l’ofi-

cialització del decret per cessar
l’excap de llista de Ciutadans i ac-
tualment no adscrit, Luís Anto-
nio Fariña, que fins ara s’encar-
regava de l’àrea de Sostenibilitat
i Medi Ambient com a membre
del govern. ERC i Montgat en
Comú Podem van celebrar la de-
cisió, que es produeix després del
recurs presentat per les dues
formacions on demanaven dei-
xar sense efecte els nomena-
ments a favor del regidor per
anar en contra del criteri fixat pel
Tribunal Suprem pel que fa al
transfuguisme.

TIANA4Nous moviments a l’A-
juntament de Tiana després
que JxCat trenqués el pacte de
govern amb ERC i el PSC el pas-
sat mes de març. Al Ple ordina-
ri celebrat dimarts, les forma-
cions van aprovar l’adjudicació
d’un sou a la regidora Marta
Guàrdia per coordinar la resi-
dència Sant Cebrià com a dele-
gació especial. La proposta -que
va ser entrada per via d’urgèn-
cia per part de l’executiu- va
comptar amb l’única negativa
del grup de Junts per Tiana, que
considera aquesta decisió una
“falta de respecte” vers la resta
de l’oposició i els exregidors
que han realitzat les seves tas-
ques sense una retribució extra.

Guàrdia passarà d’aquesta
manera a cobrar un sou brut de
10.000 euros anuals per vuit
hores de jornada laboral a la set-
mana i continua lligada a l’equip
de govern després de la sortida
del seu partit del pacte. Es dona
la circumstància que l’actual
equip de govern -format per
ERC i PSC- només necessita el

suport d’un regidor més per po-
der mantenir la majoria absolu-
ta que tenia fins ara.

“Demano que reflexionem
fins on hem arribat. Aquest Ple
ha aprovat un sou per a una re-
gidora de l’oposició que casual-
ment dona el vot que falta al go-
vern. Això serà legal, però no es
pot defensar des del punt de vis-
ta de l’ètica pública”, assenyala-
va el portaveu de Junts per Tia-
na, Isaac Salvatierra, que va

emplaçar el PSC a trencar el
pacte amb els republicans per
donar resposta a les necessitats
de la ciutadania amb un pres-
supost i un “bon govern”.

A la sessió també es va apro-
var una moció del PSC per im-
pulsar mesures per evitar talls de
llum i Junts per Tiana va pre-
sentar una bateria de preguntes
per provar d’esclarir el cas de les
polèmiques obres per un futur
cinema a la Sala Albéniz.

El Ple telemàtic de l’Ajuntament de Tiana de dimarts. Foto: Aj.

La regidora Guàrdia rebrà un
sou per coordinar la residència

El Ple telemàtic de març a l’Ajuntament de Montgat. Foto: Aj.

Montgat |Absil presenta el pressupost en audiència pública
L’alcalde de Montgat, Andreu Absil, va presentar el passat 26 de març en una audiència

pública celebrada a la Sala Pau Casals les línies generals del que serà la proposta del
consistori per al pressupost municipal del 2021 i per al pla de subvencions fins al 2023.
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La història es repeteix, o podria re-
petir-se. El primer equip de
l’Snatt’s Femení Sant Adrià dis-
puta, a partir de demà, una nova
fase d’ascens a la màxima catego-
ria del bàsquet estatal, la Lliga Fe-
menina Endesa. Aquesta vegada,
les de Dani José se la jugaran al
Pabellón Europa de Leganés, que
entre avui i diumenge serà l’esce-
nari on es decidiran quins dos con-
junts tenen dret a l’ascens.

L’Ardoi, segon classificat del
grup A, i el Canoe, quart del grup
B (i que només va sumar un
triomf més que el cinquè, el RaCa
Granada) seran els dos conjunts
contra els quals s’enfrontaran
les liles. El primer partit serà
contra les madrilenyes demà a
dos quarts de dues del migdia,
mentre que el partit decisiu serà

dissabte a la mateixa hora contra
el conjunt navarrès.

Els millors equips de cadas-
cun dels quatre grups es classi-
ficaran per a les semifinals, que
es jugaran diumenge a les quatre
(aquesta és la que disputarien les
adrianenques) i a les sis de la tar-
da. Els vencedors d’aquests dos
partits s’hauran guanyat l’as-
cens de categoria.

PÚBLIC A LES GRADERIES
Igual que va passar en les dues
darreres jornades de la fase re-
gular de la temporada 2020-21,
hi haurà públic a les graderies del
recinte esportiu. De fet, el CB Le-
ganés, organitzador de la fase fi-
nal, ha posat a la venda abona-
ments d’entrades per als dos
partits de la fase de grups, que es
poden comprar per 18 euros.

Tres partits separen les liles del retorn a la màxima categoria. Foto: FSA

L’Snatt’s Sant Adrià es juga 
l’ascens a l’LF1 a Leganés

» Ardoi i Canoe seran els dos primers rivals de l’equip de Dani José
» Només dos dels 12 equips que jugaran la fase tindran dret a pujar

El millor retorn a casa:
l’Industrias derrota el Barça

Millor retorn, impos-
sible. L’Industrias San-
ta Coloma de Javi Ro-

dríguez va derrotar el Barça (3-2)
en la reestrena del Pavelló Nou
després de més de dos anys amb
el recinte tancat per reformes. A
més, 250 seguidors van poder ce-
lebrar, en viu, el setè triomf de l’e-
quip, que continua confiant que
pot atrapar el vuitè classificat de
la Primera Divisió de futbol sala.

“Continuem fent passos en-
davant i vèncer remuntant és una
prova més”, va dir el tècnic des-
prés del triomf, afegint que la vic-

tòria va ser encara més especial
perquè hi havia la seva gent i les
seves famílies a les graderies.
Albert Cardona, l’autor del tercer
gol, va afegir que haver guanyat
els donarà “molta confiança de
cara a la lluita per accedir al
play-off”.

Aquesta batalla, però, conti-
nuarà el cap de setmana de la set-
mana que ve, ja que aquest la
competició s’atura pels compro-
misos de seleccions. El pròxim
repte per a l’equip serà un des-
plaçament a la pista d’un Peñís-
cola que ocupa zona de descens.

L’Adrianenc vol trencar la seva
mala dinàmica a Boadilla

Que s’acabi la mala di-
nàmica de resultats.
L’Handbol Adrianenc

de Lorenzo Rueda afronta, demà
passat a dos quarts de nou de la
nit, el partit de la quarta jornada
de la segona fase del curs 2020-
21. El conjunt lila, que encadena
dues derrotes seguides, voldrà
trencar aquesta mala dinàmica a
la pista del BM Madrid Boadilla.

De fet, un triomf al Polide-
portivo Rey Felipe VI serviria
perquè els de Sant Adrià avan-
cessin els madrilenys en la clas-
sificació (el Boadilla suma un

punt més que els de Rueda) i do-
naria moral de cara al que resta
de temporada.

REMUNTADA IMPOSSIBLE
Els adrianencs, doncs, necessiten
reaccionar després de patir la
primera derrota de la segona
fase a la Verneda dissabte passat
contra el Trapagaran (25-31).

Entre els minuts 20 i 30 del
primer temps, l’Adrianenc va
veure com els visitants s’escapa-
ven per sis gols i, tot i que acon-
seguirien reduir la distància a
quatre, no van poder remuntar.

El CF Badalona visita el Rico
Pérez com a líder del grup IIIC

El Club Futbol Badalona
afronta la segona jornada
de la segona fase del curs

2020-21 com a líder del grup IIIC
de Segona B. Els de Manolo Gon-
zález visitaran, dissabte a les sis
de la tarda, un escenari mític
del futbol espanyol, el Rico Pérez
d’Alacant, per jugar contra l’Hér-
cules amb l’autoritat que dona la
victòria de diumenge passat, per
4-1, contra la Nucía.

De fet, el conjunt alacantí va

perdre el primer partit (1-0 con-
tra el Lleida Esportiu), de mane-
ra que afronta aquest partit amb
més urgències que els escapulats.
Els badalonins voldran obtenir un
bon resultat per afrontar la jor-
nada de descans (que tindran el
cap de setmana de la setmana
que ve) amb més tranquil·litat.

Aquesta segona fase, que ser-
virà per determinar si el CFB juga
a Primera o Segona RFEF el curs
que ve, s’allargarà fins al maig.

La victòria permet seguir somiant amb la vuitena posició. Foto: ISC

Foto: CFB

Bàsquet | Derbi entre Penya B i Badalonès a la lliga EBA
Un dels plats forts de la penúltima jornada de la fase regular de la lliga EBA serà
el derbi entre el filial de la Penya i l’AE Badalonès, previst per a demà passat. Els
Maristes Ademar descansaran en aquesta jornada i només jugaran un partit més.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ
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La Sarah i el Brian es reuneixen amb el
professor del seu fill de 9 anys, que els diu
que al nen li costa aprendre i ha d’anar
al psicòleg. Aquesta trobada ocasiona-
rà una divertida confrontació a tres ban-
des, en què es reflectiran les diferències
de classe, els reptes de l’educació i les di-
ficultats a l’hora de relacionar-se.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Classe
Iseult Golden i David Horan

Zoo, el grup valencià de moda, ha pu-
blicat recentment el seu tercer àlbum, Lle-
polies, que és el primer autoproduït
sota el segell ZOO Rècords. Segons ha ex-
plicat el cantant i líder de la banda,
Panxo, en una entrevista a l’ACN, aquest
“és un disc més alegre, més fresc i més
hedonista”. El treball consta de dotze can-
çons que barregen rap i electrònica.

Música

Los Estados Unidos contra Billie Holidayex-
plica la història d’una de les millors can-
tants de jazz de tots els temps. Andra Day
es posa a la pell de la gran Billie Holiday,
que va ser l’objectiu d’una operació en-
coberta del Departament Federal de Nar-
còtics dels Estats Units liderada per un
agent federal amb qui l’artista havia
tingut un complicat afer amorós.

Pelis i sèries

EEUU contra Billie Holiday
Lee Daniels

Llepolies
Zoo

Monumental Club
El festival Monumental Club torna a arrencar aquest mes
d’abril i s’allargarà fins al 31 de juliol. L’antiga plaça de to-
ros barcelonina acollirà concerts de Manel, La Bien Queri-
da, Mishima, El Petit de Cal Eril i Delafé, entre molts altres.

A més, hi haurà també una programació especial per a
nens, el Monumental Kids, amb actuacions de Xiula, Reg-
gae per Xics i Dàmaris Gelabert. En principi, seran quatre
mesos de música en directe garantida, però, si tot va bé,
els organitzadors han assegurat que tenen “la intenció 
de prolongar-lo al llarg d’aquest esperançador 2021”.

R I G O B E R T A  B A N D I N IQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una cantant emergent
Va començar en solitari el 2020 i ja acumula molts èxits

Famosos

Triomfar amb només sis temes publicats
Fins al punt que va actuar en la passada edició dels Gaudí 

Tot un fenomen
Agrada a moltíssima gent, però també hi ha qui la critica

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Desenes de persones, sobretot dones, es-
tafades per un únic home: Francisco Gó-
mez Manzanares... o David, com es feia
dir. Guillem Sánchez, periodista de suc-
cessos d’El Periódico i premi Ortega y Gas-
set de periodisme, explica a El estafador
el cas d’un home que va acumular més
de cinquanta denúncies i va arribar a ro-
bar uns tres milions d’euros.

Llibres

El estafador
Guillem Sánchez

|Outriders
El planeta Enoch, on els humans acaben de crear el primer assentament,

és l’escenari d’Outriders, un videojoc de trets en tercera persona. 
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Abans de convertir-se en Rigoberta Bandini,
Paula Ribó (Barcelona, 1990) ja havia deixat
la seva petjada en diferents branques de la

cultura. Va començar a cantar als sis anys, va
doblar la seva primera pel·lícula als set i amb

nou ja componia cançons. L’any 2011 va
crear el trio musical The Mamzelles, el 2013
va debutar com a dramaturga i el 2016 com

a directora de teatre, mentre que el 2019 
va publicar un llibre. Després va començar 

la seva carrera com a cantant en solitari. 
Amb només sis cançons publicades, 

Rigoberta Bandini i el seu estil 
alternatiu ja són tot un fenomen 

de moda. De fet, l’artista 
va actuar en la passada 

edició dels Premis Gaudí. 

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BUIDA

Analitza bé quines peces de roba fas servir realment i quines no: 
regala, dona o ven les que estiguin en bon estat però ja no et posis

GUARDA

TRIA

ORDENA

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

i ORDRE

La primavera ja és aquí i això vol dir que aviat les temperatu-
res ens demanaran que fem el canvi d’armari. Fa mandra i
el més normal és intentar posposar-ho, però siguem realis-

tes: com abans ho fem, millor. 
Segons l’assessora d’imatge Silvia Foz, només fem servir un

20% de la roba que guardem a l’armari. Per això, aprofitant el
canvi de temporada, Foz recomana buidar-lo i analitzar quines
peces de roba fem servir realment (un consell, per cert, que
també comparteix Marie Kondo, la reina de l’ordre). “Els ‘per si
de cas’ dins de l’armari no serveixen de res”, recorda Foz, que
anima a regalar o donar les peces que estan en bon estat però
que ja no ens posem. Un cop feta la selecció, cal guardar ben
neta la roba d’hivern fins a l’any que ve.

A l’hora de posar la roba de primavera-estiu a l’armari, Foz
diu que “s’han d’agrupar les peces per famílies”, per tenir-ho tot
ben ordenat. També aconsella que tots els penjadors siguin igu-
als i estiguin col·locats en el mateix sentit, per crear “harmonia”.
Per últim, proposa perfumar l’armari amb “bossetes de perfum
o de plantes aromàtiques”, així la roba et farà olor de primavera.

Moment de fer el canvi d’armari

Aprofita el canvi de temporada per buidar l’armari: només fem 
servir el 20% del que hi guardem, segons l’experta Silvia Foz

Les claus

Un cop tinguis feta la selecció, guarda ben neta la roba 
d’hivern que encara t’agrada i et va bé fins a l’any que ve 

Quan col·loquis la roba de primavera-estiu a l’armari, agrupa 
les peces per famílies: samarretes, pantalons, jaquetes...
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