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El Barcelonès Nord
va seguir patint durant
el 2020 llançaments
malgrat la pandèmia 
i els jutjats a mig gas pàg 3
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SANTA COLOMA pàg 8
Aprovat el projecte 
per finalitzar 
el parc de Can Zam

MONTGAT pàg 10

Les obres del passeig
marítim podrien
allargar-se fins a l'estiu

ESPORTS pàg 12

El retorn de l'Snatt's
Sant Adrià a LF1 
haurà d'esperar

345
desnonaments

BADALONA pàg 6

Oposició frontal a
l'obertura d'un nou 
bingo a Llefià

SANT ADRIÀ pàg 9
Filo Cañete ja és la primera
alcaldessa de la història del municipi
després de rellevar Joan Callau
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La pandèmia del coronavirus no
ha aconseguit aturar l’onada de
desnonaments que es viuen set-
manalment a Catalunya. Només
al Barcelonès Nord, durant el
2020 van tenir lloc 345 llança-
ments, una davallada de gairebé
la meitat respecte a les xifres del
2019, però unes dades preocu-
pants tenint en compte el context
sanitari i que no hi va haver ac-
tivitat judicial entre els mesos de
març i juny.
Segons les dades facilitades

pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), la majoria
dels desnonaments executats l’a-
ny passat a les zones dependents
dels partits judicials de Badalo-
na –que inclou Sant Adrià de Be-
sòs i Montgat– i Santa Coloma de
Gramenet van ser de famílies en
règim de lloguer que no van po-
der pagar o que van veure com
s’extingia el seu contracte. Tam-
bé es van produir més de 60
llançaments relacionats amb im-
pagaments d’hipoteques amb
bancs i prop d’un centenar d’al-
tres casos, categoria on s’inclouen
les ocupacions d’habitatges.
Darrere aquestes xifres s’a-

maga la feina a peu de carrer
d’entitats com la Plataforma Sant
Roc Som Badalona o la PAH
Santa Coloma, que durant
aquests mesos de pandèmia han
hagut d’adaptar-se per poder
continuar aturant el desallotja-
ment de famílies en situació de
vulnerabilitat. 

ATURADA TEMPORAL
Les restriccions per l’excepcional
situació sanitària van deixar la
Plataforma Sant Roc Som Bada-
lona sense espai per atendre els
veïns. L’entitat –que fins alesho-

res utilitzava el Centre Cívic de
Sant Roc– va aconseguir final-
ment permís per poder utilitzar
l’ateneu d’aquest barri badaloní
i així seguir amb l’activitat res-
pectant les mesures de seguretat.
En aquest sentit, l’arribada del

2021 es va viure com una petita
alenada d’aire fresc entre el ve-
ïnat. Durant els dos primers me-
sos de l’any, els voluntaris de la
plataforma van detectar un des-
cens en les demandes de desno-
nament, fet que atribueixen a
les diferents ordenances que es
van aprovar en matèria d’habi-
tatge tant a nivell català com es-
panyol per protegir les famílies en
situació de precarietat mentre
s’allargués l’actual situació d’es-
tat d’alarma. 
Tanmateix, l’anul·lació per

part del Tribunal Constitucional
del decret de la Generalitat que
obligava els grans tenidors a ofe-
rir un lloguer social i el recurs pre-
sentat pel PP contra la llei de re-
gulació del preu dels lloguers
han deixat moltes persones afec-
tades sense cap mena d’escut le-

gislatiu davant nous processos de
desnonament.
“Moltes propietats van aflui-

xar el ritme perquè no veien cla-
res les coses. Amb la derogació de
la llei catalana, aquest març vam
haver d’intervenir en 35 desno-
naments, dels quals només dos
van ser executats. Va ser un mes
molt dur”, assegura Carles Sa-
gués, portaveu de l’entitat bada-
lonina, que malgrat tot celebra
que durant aquest període s’a-
conseguís pactar tres lloguers
socials i un acord de compra-
venda entre inquilins i propieta-
ris. Des de la plataforma calculen
que aquest 2021 han aturat en to-
tal una cinquantena de llança-
ments, un 70% dels quals durant
el mes de març.

TRES MESOS MÉS DE MORATÒRIA
Aquesta represa de l’activitat
també s’ha fet patent als carrers
de Santa Coloma. La secció local
de la PAH va atendre només la
setmana passada una desena de
famílies i intervé setmanalment
en prop d’una vintena de desno-

naments, dels quals aconseguei-
xen suspendre la majoria. “En
aquests mesos hem vist com un
percentatge important dels llan-
çaments s’han aturat des dels
jutjats gràcies a la moratòria de
desnonaments. Però la previsió és
que quan s’acabi –ahir es va
prorrogar tres mesos més– hi
hagi un boom impressionant”,
apunta Juan Pastor, un dels por-
taveus d’aquesta plataforma.
Pastor considera que la satu-

ració dels Serveis Socials muni-
cipals és un dels factors per ex-
plicar que continuïn produint-se
desnonaments malgrat la mora-
tòria vigent. “Els responsables van
de bòlit per poder fer els informes
de vulnerabilitat, que són clau per
aturar llançaments. Pots estar
dies trucant per aconseguir una
cita prèvia”, lamenta el portaveu.
Pel que fa a les diferents ini-

ciatives que el govern local ha im-
pulsat en matèria d’habitatge, des
de la PAH demanen accelerar la re-
gularització de la situació dels 220
pisos afectats pel conveni signat
amb la Sareb, alguns dels quals ja

s’han pogut cedir a famílies ins-
crites en la mesa d’emergència
amb un contracte de lloguer social
de set anys de duració. La plata-
forma també insta el consistori a
enllestir la rehabilitació de locals
municipals per convertir-los en ha-
bitatges socials que es va posar en
marxa el passat mes de febrer.

HABITATGE ASSEQUIBLE
Sagués coincideix amb Pastor
en la necessitat de reforçar els re-
cursos humans i tècnics destinats
als Serveis Socials municipals,
però posa èmfasi en la necessitat
d’assumir el problema de la man-
ca d’habitatge assequible. “Mol-
tes persones amb feina i contra-
cte no poden llogar un pis en el
mercat privat perquè els dema-
nen condicions que no complei-
xen. S’ha de canviar la concepció
de les ajudes perquè serveixin per
obtenir aquest contracte”, asse-
nyala Sagués, que emplaça l’exe-
cutiu encapçalat per Xavier Gar-
cía Albiol a adherir-se “seriosa-
ment” als programes d’habitatge
impulsats per la Generalitat.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Desnonaments sense vacuna
» Els llançaments cauen a la meitat al Barcelonès Nord, però encara superen les 300 intervencions

» Entitats denuncien el col·lapse dels Serveis Socials i demanen ajuts per accedir al mercat d’habitatge

Membres de la Plataforma Sant Roc Som Badalona pengen una pancarta en una concentració recent per aturar un desnonament. Foto: Plat. St. Roc
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NLes millors
perles

D’escena macabra a història romàntica. Un home va ser
detingut per circular en sentit contrari a l’AP-7 i la policia

va veure que duia un cadàver de copilot. Era la seva parella, un
home de 88 anys malalt terminal, amb qui feia un últim viatge.

Un casament arruïnat. Minuts abans de l’enllaç, una
dona es va adonar que la seva futura jove era també

filla seva, perduda feia vint anys. És a dir, que els seus fills
estaven a punt de casar-se entre ells. Ha passat a la Xina.  

El vaixell Ever Given va protagonitzar titulars i mems a partsiguals, però ja ha quedat oblidat. Doncs bé, el conductor de
l’excavadora que el va desencallar ha denunciat ara que no ha
cobrat les hores extra que hi va dedicar. I en van ser moltes.

Gravar-se ballant damunt d’un cotxe en marxa. Això és
el que ha fet un jove per aconseguir fer-se viral a les

xarxes. Qui ha compartit el vídeo ha estat la Guàrdia Civil,
que l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

LA FOTOUnió Europea

Tribuna

Aquest mateix mes coneixíem l’acord signat en-
tre la Generalitat i Barcelona Sportstech
HUB23 amb l’objectiu d’impulsar conjun-
tament un ‘hub’ de les tecnologies de l’esport.

Catalunya ja té avui dia una de les majors concentra-
cions d’empreses vinculades a la indústria de l’esport
d’Europa. A més, Barcelona és la tercera ciutat del con-
tinent en nombre de start-ups i empreses que treba-
llen en l’àmbit de l’sportstech, que són totes aquelles
tecnologies que desenvolupen eines relacionades amb
l’esport o amb els e-sports, com  la realitat virtual, re-
alitat augmentada, big data, intel·ligència artificial, etc. 
Badalona reuneix les condicions per apujar-se a

aquest tren, ja que es tracta d’una ciutat que comp-
ta amb un entorn idoni per al desenvolupament d’un
projecte sòlid al voltant de les indústries esportives.
Hi ha tres vectors significants que haurien de ser el
motor d’aquest projecte. En primer lloc, Badalona és
bàsquet i, actualment, Barcelona és la seu de les ofi-
cines de les dues principals competicions d’aquesta
disciplina, fora de l’NBA: l’Eurolliga i l’ACB. En segon
lloc, Badalona pot reforçar l’aposta per l’esport femení,
en el qual diferents sectors estan treballant des de fa
temps de manera activa i és, sens dubte, la revolució
pendent en l’esport professional. I, per últim però no

menys important, Badalona té l’escenari idoni per vin-
cular esport i salut. La ciutat alberga el principal parc
sanitari del país i tots els serveis de Can Ruti són un
actiu extraordinari per reforçar el vincle existent en-
tre esport i salut. En un sentit ampli, l’esport és un ge-
nerador d’oportunitats en el camp de la investigació,
de la medicina i de les tecnologies de la salut. 
A través d’aquestes tres palanques –bàsquet, sa-

lut i esport femení–, Badalona té potencial per generar
un ecosistema atractiu per a empreses tecnològiques,
clubs esportius, emprenedors, universitats, federacions
esportives, competicions, centres privats de salut, cen-
tres d’investigació, etc. 

FITES REALISTES PER ASSOLIR L’OBJECTIU FINAL
Si ens marquem com a objectiu que Badalona sigui
una ciutat estretament vinculada a les indústries es-
portives, és important fer el camí fixant-nos fites re-
alistes com faria qualsevol esportista que té la vista po-
sada en una gran competició. Ara mateix no podem
esperar que l’any que ve es construeixin les noves seus
d’Eurolliga i ACB a l’entorn magnífic de les Tres Xe-
meneies, però potser sí que podem organitzar una fi-
nal d’una gran competició esportiva (Eurolliga, Copa
del Rei masculina o femenina, finals mundials d’e-

sports, etc.) per impulsar un debat que enriqueixi les
connexions actuals, que demostri la força de la ciu-
tat i que serveixi com a eina per generar noves opor-
tunitats. Aquesta organització d’una gran competició
hauria d’anar molt més enllà i podria ser l’excusa per-
fecta per organitzar un Summit sobre Economia i Es-
port en els mateixos dies o setmana, en diferents en-
torns de la ciutat. Badalona té espais i capacitat or-
ganitzativa per fer-ho. 
La voluntat de crear noves empreses o d’atreure

talent a la ciutat no es pot confondre amb fer volar co-
loms. No faríem cap favor a la ciutat. La transformació
s’ha d’impulsar des d’un propòsit realista, però no per
això poc ambiciós. Tots els grans clubs d’Europa de
diferents disciplines han vist en les indústries de l’es-
port una oportunitat per incrementar els seus in-
gressos i optimitzar els recursos de què disposen. I d’ai-
xò, en treu beneficis la seva comunitat. Badalona i el
seu entorn reuneixen el potencial necessari per fer
aquesta aposta, que es pot unir a la que ja té en mar-
xa Barcelona per tal de buscar sinergies i generar so-
lucions complementàries. Val la pena plantejar-se
aquest camí per a un sector que representa el 2,5% del
PIB i que  concentra tots els ingredients necessaris per
incrementar el seu pes en les pròximes dècades. 

per Xavier Barrachina, membre de Restarting Badalona

L’esport també és economia
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2 Dos futurs per a Badalona

Front veïnal a Santa Coloma per reclamar
més transparència i participació

Polèmica a la Guàrdia Urbana de 
Badalona: robatori o venjança sindical?

Revolta ambiental per terra, mar i aire
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A les xarxes

@andreuginola: Crec que us voleu agafar
a coses per no acceptar la realitat. Hem ju-
gat malament, no hem perdut per l’àrbitre
i no passa res per dir-ho.

@linformatiu_tve: El risc de morir per Co-
vid cau un 98% a les residències després de
la vacunació amb Pfizer. També es redueix
entre un 88% i un 95% el risc de contagi.

#MenysRiscDeMort

@cot_julia: Tal dia com avui de 1961, Yuri
Gagarin es convertia en el primer home a
viatjar a l’espai. 60 anys després, Ada Co-
lau deixava Twitter.

#ColauDeixaTwitter #CauElBarça

La lupa

Amolts pobles de Catalu-
nya, quan arriba la Set-
mana Santa, se celebren

dues tradicions populars: les ca-
ramelles i les processons. Mal-
auradament, enguany, com ha
passat amb altres expressions
de la cultura popular, aquestes
activitats s’han vist afectades per
la maleïda pandèmia. Després
d’un llarg any de patiment i mi-
lers de morts, continuem sota els
efectes d’una malaltia que s’ha es-
campat per tot el planeta i que
encara no està dominada, si bé ja
són moltes les persones vacuna-
des, sobretot les més grans.
Tot i això, algunes localitats

catalanes no van renunciar a ce-
lebrar caramelles i processons,
tot i que en alguns casos de ma-
nera simbòlica. A Badalona, amb
l’arribada de la primavera, tam-
bé és costum celebrar la Festa
Medieval Pirates a Badalona, si
bé l’any passat no es va poder fer
cap acte dels que hi havia  pro-
gramats. Per això, les entitats or-
ganitzadores d’aquests actes, en-
guany han decidit mantenir viva
la flama de la festa i dur a terme
diferents activitats durant una
bona part del mes d’abril. Evi-
dentment, amb les mesures sa-
nitàries necessàries per evitar
qualsevol problema.
Així doncs, es podran visitar

tres exposicions, una de les quals
està instal·lada a la biblioteca Ca-
nyadó i les altres dues a la Masia
de Can Canyadó. A la primera,
s’hi poden veure alguns dels ves-
tits, estendards i armadures de la
festa; a les altres, dibuixos de les
masies de Badalona –un patri-
moni que cal conèixer i conser-

var, si bé algunes ja han des-
aparegut per manca de man-
teniment i interès dels seus
propietaris o de l’Ajuntament–
i els escuts de les cases de Ba-
dalona, realitzats per l’Asso-
ciació Catifaires de Badalona.
Altres activitats programa-

des són xerrades i conta contes.
El 13 d’abril, a les 19 hores, al
Museu, l’amic Abraham Gi-
raldés ens parlarà de les ermi-
tes de la serralada Marina, i el
15 d’abril, a les 17.30 hores, a la
biblioteca Canyadó, l’amic Joan
Rosàs ho farà sobre les masies
de Badalona. Els contes s’ex-
plicaran durant diferents dies
i en diversos llocs de la ciutat,
gràcies a la col·laboració dels
amics de les escoles bressol
Valonsadero i Els Barrufets i
del grup de teatre Màgic Em-
penta. El grup juvenil Kaja, a
través de les xarxes, ens co-
mentarà què hi ha darrere de la
Festa Medieval. 
Finalment, els actes centrals

se celebraran els dies 23, 24 i 25
d’abril. Seran, segur, especta-
culars el repic de campanes i els
trons a Sant Jordi. A la nit del
dia 23, s’hissarà la bandera a la
torre de la Masia i s’enlairaran
23 coets tronadors mentre les
campanes de Santa Maria –
també hi ha prevista una visi-
ta guiada a l’església– repica-
ran en honor de Sant Jordi.
Aquest acte també servirà per

no oblidar-nos de Joan Novell,
que ens ha deixat i que estava
molt implicat en la cultura po-
pular de Badalona. Els amics
Bufons de Foc, els Bufons de
Toc i els Campaners seran els
encarregats d’assegurar l’èxit
d’aquestes activitats.
El 24 d’abril, des de prime-

ra hora del matí es podrà gau-
dir de productes d’alimentació
i begudes de la terra a la plaça
de la Baixadeta. A les 11 hores,
els pirates col·locaran la seva
bandera a la platja dels Pesca-
dors i a la nit una sorpresa no
esperada, però sí desitjada per
la seva espectacularitat, posa-
rà fi a una festa popular que cal
mantenir viva.
Els amics d’Àries Ferrus, el

Club Nàutic Bétulo, l’escola de
dansa Belly Soul i Sabors de la
Terra seran els artífexs d’a-
questes activitats, sense oblidar
la imprescindible i necessària
col·laboració de l’Ajuntament i
el Museu de Badalona.
Evidentment hi ha moltes

més entitats i persones que
fan possible la Festa Medieval
Pirates a Badalona i és gràcies
a totes que es manté viu l’es-
perit d’aquesta celebració. I de
ben segur que l’any que ve, sen-
se malaltia ni restriccions sa-
nitàries, tothom podrà gaudir
d’una festa espectacular que ar-
riba a la nostra ciutat amb la
primavera.

Una festa medieval diferent
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

El cantautor Ramon Mirabet 
va ser l’encarregat de tornar a
donar el tret de sortida al cicle
Enjoy The Silence del teatre

badaloní del Círcol, que portava
aturat prop d’un any i dos

mesos a causa de l’esclat de la
pandèmia del coronavirus.  

pàgina 6El Círcol

Creu Roja va atendre més de
10.300 persones vulnerables
durant el 2020 només al

Barcelonès Nord en el marc del
pla Creu Roja Respon, la iniciativa

que es va desplegar
específicament per combatre la
crisi provocada per la pandèmia. 

pàgina 9Creu Roja

Tot i no aconseguir l’ascens a 
la Lliga Femenina 1, el primer
equip de l’Snatt’s Sant Adrià va
caure amb el cap ben alt i sent
fidel a la filosofia de planter per
la qual aposta el club. De fet,
nou de les jugadores del sènior
són formades a la base lila. 

pàgina 12Femení Sant Adrià



línianord.cat 15 d’abril del 2021

Badalona

| 6

La revolta escolar es consolida
i cada cop agrupa més centres

PROTESTA4La sisena jornada
de la iniciativa Revolta Escolar
va tornar a protagonitzar di-
vendres passat talls de trànsit en
diversos carrers de Badalona
per reclamar la pacificació de
l’entorn dels centres educatius.
La pluja no va aconseguir frenar
les concentracions que es van
convocar a les portes de les es-
coles Ventós Mir, Gitanjali, Pro-
grés i Badalona Port, les quals
van emplaçar un cop més l’exe-
cutiu encapçalat per Xavier Gar-
cía Albiol a prendre mesures
per reduir la contaminació i

convertir els col·legis en zones
més segures per als infants.
Segons recull Badalona Co-

municació, més d’un centenar
d’associacions de famílies de
centres escolars del municipi ja
s’han sumat al manifest Revolta
Escolar, que clama per aconse-
guir una major pacificació i se-
guretat als entorns escolars i per
una reducció de la contaminació
i del soroll provocat pel trànsit ro-
dat. A l’espera d’una reacció per
part del consistori, els impulsors
ja preveuen una nova convoca-
tòria d’aquí a quinze dies.

Polèmica a la Guàrdia Urbana:
robatori o venjança sindical?

SUCCESSOS4Un agent de la
Guàrdia Urbana de Badalona
ha denunciat el robatori de di-
ferents objectes personals de la
seva taquilla a la comissaria.
Segons manifesta el policia en la
denúncia, quan va arribar a les
instal·lacions del cos dilluns va
comprovar com la porta del seu
armariet havia estat forçada i
com havien desaparegut de l’in-
terior les claus del seu domicili,
un comandament de pàrquing i
un rellotge de polsera. Dins la ta-
quilla es va trobar un DNI que fi-
gurava al registre com a sostret

i una samarreta que no era de la
víctima del furt.
Des del Sindicat de Funcio-

naris de Policia (SFP) apunten
que podria tractar-se d’un cas de
venjança contra l’agent en qües-
tió, que és delegat d’aquesta or-
ganització, ja que la zona és
d’accés restringit.

ACCIDENT
Per altra banda, un altre agent
del cos es troba en estat greu des-
prés de caure d’una altura de deu
metres quan volia identificar
dos pescadors a l’espigó del Port.

El cicle Enjoy The Silence torna
al Círcol amb Ramon Mirabet
MÚSICA4El cantautor Ramon
Mirabet va ser l’encarregat de
tornar a donar el tret de sortida
al cicle Enjoy The Silence al tea-
tre badaloní del Círcol. Un any i
dos mesos després, les butaques
de la cèntrica sala van tornar-se
a omplir –amb aforament limi-
tat– per una doble sessió d’a-
quest esdeveniment que pretén
delectar els amants de la música
en directe amb una aposta en pe-
tit format i propera.

Si les restriccions per la pan-
dèmia del coronavirus ho per-
meten, la intenció dels impulsors
del cicle és reprendre l’activitat
habitual i celebrar una doble
actuació d’un mateix artista un
cop al mes al Círcol. 
Mirabet va ser un convidat de

luxe per a aquesta reestrena
d’Enjoy The Silence i va acon-
seguir exhaurir  almenys en una
de les dues sessions programa-
des les entrades disponibles.

Un dels talls de la sisena jornada de la revolta escolar. Foto: Badalona pel Clima

Mirabet al Círcol. Foto: @davidgferriz

Covid | Sabater segueix hospitalitzada, però estable
L’exalcaldessa de Badalona i líder de la coalició entre la CUP i Guanyem

Catalunya, Dolors Sabater, continua hospitalitzada per coronavirus. Fonts de
la formació apunten que el seu estat és estable i que evoluciona favorablement.

POLÈMICA4L’obertura d’un nou
bingo al barri de Llefià de Bada-
lona ha encès totes les alarmes
entre el veïnat. Diverses entitats
de la zona han començat a mo-
bilitzar-se per evitar la instal·la-
ció d’aquest nou establiment al
número 364 de l’avinguda Alfons
XIII i fins i tot han impulsat una
campanya de recollida de firmes
a la plataforma Change.org.
“L’impacte social d’un local

d’apostes pot ser molt negatiu en
un barri on hi ha moltes famílies
en situació de pobresa. Existeix
un greu perill de caure en ad-
diccions relacionades amb la lu-
dopatia”, apunten des de les di-
ferents agrupacions implicades,
que consideren que un bloc de
pisos no és la millor ubicació per
a un local dedicat a aquesta ac-
tivitat, sobretot tenint en comp-
te que ja hi ha sales de joc en al-
tres punts de la ciutat.
Amb l’objectiu de sumar es-

forços per aturar l’obertura del

bingo, les entitats van organit-
zar una trobada amb tots els
grups de l’oposició per trans-
metre’ls la seva preocupació i fer
pressió al govern del PP. Des-
prés de la trobada, les forma-
cions van coincidir a demanar
que s’apliqui una moratòria a l’o-
bertura del nou establiment i
aposten per impulsar una nova
ordenança que permeti regular

la instal·lació de sales de joc i
d’apostes a la ciutat.
Per la seva banda, el consis-

tori defensa que la competència
per concedir l’autorització per
instal·lar el bingo és de la Ge-
neralitat i no es pronuncia sobre
els tres informes municipals
que s’han d’emetre abans que el
Govern català concedeixi el per-
mís d’obertura.

Acte de protesta per l’obertura del nou bingo a Llefià. Foto: @AVVsantmori

Oposició frontal a l’obertura
d’un nou bingo a Llefià

» Els veïns han impulsat una campanya de recollida de firmes
» Els grups de l'oposició demanen una moratòria i més restriccions
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Front veïnal per reclamar més
transparència i participació

POLÍTICA4Tres entitats de San-
ta Coloma han unit forces per re-
clamar al consistori encapçalat
per Núria Parlon més transpa-
rència i participació ciutadana a
l’hora d’impulsar intervencions
i nous projectes. En un manifest
conjunt, la Plataforma Salvem el
Barri Antic, l’Associació de Ve-
ïns Riu Nord i el Centre Excur-
sionista Puigcastellar consideren
que el govern local ha d’apostar
per un model de participació
“veritable i ampli” que estigui
obert des del primer moment a
les entitats i als barris afectats.

“Demanem a l’Ajuntament
que s’acordi iniciar un debat pú-
blic per tal de definir els criteris
i les propostes destinades a con-
cretar les actuacions als nostres
barris en allò que fa referència a
l’espai públic als equipaments i
a l’habitatge protegit i social”, as-
senyalen les entitats, que també
demanen “informació rigorosa i
transparència” a través dels mit-
jans de comunicació municipals.
Les agrupacions situen l’obertu-
ra del parc de Can Zam i la re-
forma de la Ciutat Vella com a
grans assignatures pendents.

MEDI AMBIENT4La finalització
del parc de Can Zam de Santa
Coloma de Gramenet podria
ser una realitat l’abril del 2022.
Segons va avançar El Mirall i ha
pogut confirmar Línia Nord, el
consistori ja hauria aprovat el
projecte que ha de servir per en-
jardinar la zona tancada d’a-
quest espai, que fins a l’esclat de
la pandèmia del coronavirus
servia per acollir festivals mu-
sicals. La previsió és que pròxi-
mament comenci el procés de li-
citació de la iniciativa –una de
les propostes consensuades per
tots els grups al Pacte Local
per la Reactivació– i que les ob-
res puguin estar en marxa de
cara a l’octubre.
A l’espera de conèixer més

detalls sobre el projecte, els co-
muns han celebrat a les xarxes
socials l’esperada notícia, però
apunten que s’han assabentat a
través de la premsa de l’aprova-
ció del pla, ja que encara no hi ha
hagut cap anunci oficial al res-
pecte per part de l’executiu en-
capçalat per Núria Parlon. 

Per la seva banda, des de l’en-
titat Rebel·lió o Extinció Gra-
menet demanen prudència i as-
seguren que estan a l’espera de
conèixer el contingut del plane-
jament aprovat per poder així
valorar si la proposta del con-
sistori compleix amb el com-
promís d’apostar per un gran
parc “verd i frondós” que van

acordar administració i plata-
forma el 2006.
Cal recordar que l’anunci es

produeix després que la Plata-
forma per la Defensa de la Ser-
ra de Marina i Can Zam tornés
a reclamar el passat març la re-
tirada de les tanques i la finalit-
zació del parc, fixant un calen-
dari i un pressupost d’execució.

El parc de Can Zam amb les tanques al fons. Foto: Salvador Clavera

Aprovat el projecte per
finalitzar el parc de Can Zam

Enderroc del local de La Colmena a la plaça de la Vila. Foto: SOS Ciutat Vella

Obres | Inici dels treballs a l’espai de l’antiga escola Sant Just 
Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de reurbanització de l’espai que ocupava
l’antiga escola Sant Just de Santa Coloma. La previsió és que les obres per convertir
aquest terreny en una nova zona verda per als vianants s’allarguin prop de set mesos.
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Sant Adrià

Creu Roja: 10.300 persones
vulnerables ateses el 2020

BARCELONÈS NORD4Creu Roja
ha atès més de 10.300 persones
vulnerables des de l’inici de la
pandèmia del coronavirus no-
més al Barcelonès Nord. Aquest
és el balanç que ha fet públic
aquesta setmana l’organitza-
ció i que recull totes les inter-
vencions que es van dur a ter-
me durant el 2020 en el marc
del pla Creu Roja Respon, la
iniciativa que es va desplegar
específicament per poder com-
batre els efectes de la greu cri-
si sanitària, econòmica i social
provocada pel virus.

Segons detalla Creu Roja en
un comunicat, el nombre d’a-
tencions humanitàries que es
van realitzar al Barcelonès Nord
és de més de 17.200, la majoria
de les quals relacionades amb
necessitats bàsiques com l’ali-
mentació o l’accés a medicació.
En aquest sentit, la coordinació
amb els bancs d’aliments, els
hospitals de Badalona i de l’Es-
perit Sant i els Centres d’Atenció
Primària de Sant Adrià va ser es-
sencial per poder fer l’entrega
d’aquests productes a les perso-
nes en situació de precarietat. 

POLÍTICA4La regidora del PSC
Filo Cañete va ser investida di-
vendres passat com a nova al-
caldessa de Sant Adrià. En una
sessió extraordinària del Ple ce-
lebrada sense sorpreses d’última
hora, Cañete va prendre el relleu
de Joan Callau sense arribar a la
majoria absoluta i com a cap de
la candidatura més votada a les
passades eleccions després de re-
bre el suport dels vuit regidors de
la seva formació i del regidor de
Movem, Gregorio Camacho.
En el seu primer discurs, la

primera batllessa de la història
del municipi va incidir en la vo-
luntat de treballar des del “dià-
leg, el consens i l’acord” amb la
resta de forces del consistori i va
situar l’àmbit social com a gran
prioritat del seu mandat en un
context de pandèmia com l’ac-
tual. “Les diferències ideològi-
ques no han de ser un obstacle
quan parlem de necessitats i mi-
llores per a Sant Adrià”, asse-
nyalava Cañete, que defensa una
actitud “constructiva” per su-
mar i fer créixer la ciutat.

Des de l’oposició, el regidor
de Movem, Gregorio Camacho,
no va tancar la porta a una pos-
sible incorporació al govern mu-
nicipal en un futur després de su-
mar-se als vots favorables a la in-
vestidura de la candidata socia-
lista. Més crític amb la nova bat-
llessa es va mostrar el portaveu
del grup d’ERC, Rubèn Arenas,

que també va presentar candi-
datura a l’alcaldia i que va defi-
nir el PSC com un partit “des-
gastat”, motiu pel qual conside-
ra que caldria promoure un can-
vi. En la mateixa línia, Sant Adrià
en Comú va negar-se a votar a fa-
vor de Cañete perquè represen-
ta “unes formes caduques i con-
tinuistes de governar”.

Cañete sosté la vara com a nova alcaldessa de Sant Adrià. Foto: PSC

Filo Cañete, primera alcaldessa
de la història de Sant Adrià

Un voluntari en un magatzem d’aliments de la Creu Roja. Foto: Creu Roja

Successos | Un ferit lleu per un tiroteig a la Mina
Els Mossos d’Esquadra estan investigant una baralla que va acabar amb
un tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià. L’incident –que va tenir lloc
divendres a la nit– va deixar almenys una persona ferida de poca gravetat.
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Montgat | Tiana

MONTGAT4El passeig marítim
de Montgat podria continuar
tancat fins a l’estiu. Així ho ha
confirmat el consistori en un
comunicat, on apunta que les ob-
res per reparar la zona malmesa
a causa de l’esfondrament pro-
vocat pel pas d’un temporal  s’es-
tan allargant més del previst a
causa de “problemes tècnics”.
Les últimes informacions fa-

cilitades per la companyia fer-
roviària Adif –que va arribar a un
acord amb la corporació muni-
cipal per assumir l'arranjament
de l’esvoranc causat per l’aigua–
assenyalen que aquest endarre-
riment respon a un canvi obligat
en el sistema d’ancoratges que
haurà de subjectar la futura cons-
trucció. La decisió de modificar
aquesta estructura es va prendre
després d’una exploració del
subsol on es va determinar que
el material previst per a la repa-
ració no seria adequat en tractar-
se d’una zona molt rocosa.
Des d’Adif calculen que l'ar-

ranjament de la part del passeig
malmesa –que se situa a l’altura

de l’estació de Montgat Nord, al
límit del municipi amb el Mas-
nou– podrà estar enllestida de
cara a l’inici de la temporada d’es-
tiu si no hi ha nous imprevistos
en el projecte.
Cal recordar que aquest tram

del passeig Marítim de Montgat
fa més de quatre mesos que està
tancat al públic a causa d’aquests

desperfectes i que la previsió
inicial era que lles obres pogu-
essin finalitzar durant el passat
mes de febrer.
El consistori encapçalat per

Andreu Absil també està pendent
del desenllaç del polèmic projecte
per protegir el front litoral, que
preveu la construcció d’una es-
cullera a Montgat.

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

Les feines del passeig marítim
podrien allargar-se fins a l’estiu

Montgat |Una festa major de Sant Jordi amb actes presencials 
L’Ajuntament de Montgat ha decidit recuperar alguns actes presencials de cara a la celebració
de l’edició d’enguany de la Festa Major de Sant Jordi, que tindrà lloc del 16 al 27 d’abril. Entre
la programació prevista s’inclou el tradicional pregó, la festa de Gent Gran i diversos concerts.

El consistori consta com a
promotor de les obres del cine
TIANA4L’Ajuntament de Tiana
consta com a promotor de les ob-
res del cinema a la Sala Albéniz
en almenys tres documents ofi-
cials. Línia Nordha tingut accés
a tres informes diferents –que es
van emetre en paral·lel a l’inici de
la polèmica instal·lació que va te-
nir lloc a l’equipament municipal
el passat desembre– on el con-
sistori encapçalat per Marta Mar-
torell figura com a “promotor” de
les reformes.
En concret, els documents

fan referència a dos procedi-
ments diferents. Per una banda,
la comunicació d’obertura d’un
centre de treball que es va noti-
ficar al Departament de Treball
de la Generalitat en coincidir

les obres del cinema amb l’ar-
ranjament del sistema de cli-
matització de la sala. Per l’altra,
el pla de seguretat i salut que es
va tramitar per poder dur a ter-
me l’actuació a l’equipament.
Ambdós tràmits van ser realitzats
a nom de l’Ajuntament i a través
de les diferents empreses exter-
nes implicades en les obres per a
la instal·lació d’un futur cinema.
A preguntes del grup muni-

cipal de Junts per Tiana al Ple
de la setmana passada, el go-
vern local va assegurar que no
podia donar més informació
sobre aquests documents per-
què formen part d’un expe-
dient que encara es troba obert
en fase d’instrucció.

La Sala Albéniz de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.
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Una derrota, per definició, mai és
dolça ni agradable, però en l’es-
port, quan perds sent coherent
amb les teves idees, de vegades fa
una mica menys de mal. L’Snatt’s
Sant Adrià, doncs, va viure entre
divendres i dissabte de la setma-
na passada un episodi similar.
Les de Dani José van compe-

tir, amb l’equip més jove de la fase
d’ascens (amb nou jugadores for-
mades a la base lila), però saben
que el retorn a la Lliga Femenina
1 de bàsquet haurà d’esperar, com
a mínim, una temporada més.
El conjunt adrianenc va haver

d’esperar un dia per començar a
competir (els primers partits es
van jugar dijous de la setmana
passada a Leganés), però la seva
estrena va ser d’allò més con-
tundent: l’endemà l’equip va pas-

sar per sobre del Canoe (85-59)
gràcies a una segona part extra-
ordinària, amb cinc jugadores
anotant 10 punts o més.
El triomf contra el conjunt de

Madrid situava les liles amb mol-
tes opcions de classificar-se per
als partits decisius, però dissab-
te, contra l’Ardoi, la pel·lícula va
ser ben diferent (91-59). Les de
José no van estar còmodes en cap
moment, ja que el conjunt na-

varrès va saber neutralitzar a la
perfecció les seves virtuds. Errà-
tiques en els llançaments (espe-
cialment en els triples, amb un
21% d’encert), les adrianenques
arribarien a situar-se a 10 punts
(55-45) al tercer període, però una
inspirada Tamara Montero (28
punts, amb 7 de 10 en tirs de
camp i 11 d’11 en tirs lliures) va
evitar l’accés a la semifinal i va
acabar amb el somni lila.

La temporada 2020-21 de les liles ha estat més que notable. Foto: FSA

El retorn de l’Snatt’s Sant 
Adrià a LF1 haurà d’esperar

» Les de Dani José van guanyar un dels dos partits a Leganés, 
amb l’equip més jove de la fase i amb 9 jugadores del planter

L’Industrias torna a la
competició visitant Peñíscola

L’aturada per selec-
cions ja ha arribat a la
seva fi (Tomas Dra-

hovsky i Bruno Petry han estat els
dos jugadors que han jugat com-
promisos internacionals) i l’In-
dustrias Santa Coloma afronta de
nou la seva realitat: la lluita per
intentar ser un dels equips que ju-
gui el play-off pel títol de la Pri-
mera Divisió de futbol sala.
El conjunt de Javi Rodríguez

visita, dissabte a les sis de la tar-
da, la pista del Peñíscola FS, un
escenari tradicionalment com-
plicat, tot i que aquesta tempo-

rada els castellonencs estiguin en
una de les posicions de descens. 
Aquesta, doncs, serà la pri-

mera de les vuit finals (moltes d’e-
lles, enfrontaments contra rivals
directes) que els blancs jugaran
entre aquest cap de setmana i fi-
nals de maig. Ara mateix, després
de 26 jornades, la vuitena plaça,
que ocupa el Betis, és a cinc
punts de distància, tot i que això
podria canviar, ja que tant el
Sala 10 Zaragoza com l’Osasuna,
equips que també lluiten per
aquest objectiu, tenen un partit
pendent de jugar-se.

L’Adrianenc vol tallar la 
mala ratxa de tres derrotes

L’Handbol Adrianenc
vol posar punt final a la
mala ratxa de resultats

(tres derrotes seguides) que ar-
rossega des de finals del mes
passat. L’equip de Lorenzo Rue-
da rebrà, dissabte a dos quarts de
set de la tarda, el segon classifi-
cat, el BM Zamora, un conjunt
que viu un moment de forma ra-
dicalment oposat al dels liles.
Els castellans arribaran a la

Verneda havent guanyat dos par-
tits de forma consecutiva (tot i
que el partit de la setmana pas-
sada es va suspendre), resultats

que sumats a l’empat de la pri-
mera jornada de la segona fase els
situen en una posició còmoda.

SENSE OPCIONS A BOADILLA
Un altre objectiu de cara al par-
tit d’aquest cap de setmana ha de
ser millorar la versió mostrada
dissabte passat a Boadilla (33-17).
Al minut 20 del primer temps els
de Sant Adrià ja perdien per vuit,
i la distància, lluny d’eixugar-se,
va anar ampliant-se més i més
amb el transcurs del matx. Enric
Domingo, amb quatre gols, va ser
el més destacat de l’Adrianenc.

Somriure de nou: la Penya
visita el San Pablo Burgos
El Joventut vol tornar a
somriure després de l’eli-
minació continental contra

la Virtus i de la derrota a l’Olím-
pic diumenge passat contra el
Gran Canaria (84-103).
Els de Carles Duran voldran

exhibir a la pista del San Pablo
Burgos la versió mostrada en el
darrer desplaçament basquet-
bolístic de l’ACB, el passat dia 4,
quan els verd-i-negres van gua-
nyar còmodament a la Font de

Sant Lluís contra el Valencia
Basket (89-102).

13 ANYS DE LA ULEB
Els dies previs a aquest partit de
la 31a jornada de la lliga han com-
partit protagonisme amb el 13è
aniversari de la consecució de la
Copa ULEB, el darrer títol conti-
nental que hi ha a les vitrines del
club. L’equip, entrenat per Aíto
García Reneses, va derrotar el Gi-
rona a la final (79-54). 

La d’aquest cap de setmana és la primera de vuit finals. Foto: ISC

Foto: CJB

Tenis taula | Cinquena victòria del CTT Badalona 
El primer equip del CTT Badalona continua liderant el seu grup de Segona
Divisió masculina després d’haver aconseguit la cinquena victòria en cinc
jornades contra el segon, el Calella. L’equip no tornarà a jugar fins al maig.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ
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Viu en línia

La funerària Hinchley & Thrumble és en
números vermells, fa temps que no te-
nen clients. Thrumble, el propietari bor-
ratxo i malcarat, decideix posar-hi solu-
ció. Amb l’ajuda del Senyor Guilli, un lla-
dre inepte, posen en marxa uns mèto-
des poc habituals per tal de fer prospe-
rar el negoci.
Al teatre Almeria de Barcelona.

Teatre

Terrorífica Comèdia
Lluís Graells

El trap català (i en català) va guanyant
cada cop més terreny en l’escena de la
música urbana i l’estrena del tercer disc
de 31FAM n’és una prova. Aquest grup
vallesà ha publicat aquest mes d’abril Jet-
lag (Delirics, 2021), un àlbum amb set-
ze cançons –tant en català com en cas-
tellà– que està agradant molt al públic
jove i ja està fent bons números.

Música

Quatre professors d’institut que traves-
sen la crisi dels 40 decideixen fer un ex-
periment que consisteix a mantenir una
taxa d’alcohol en sang del 0,05% per, teò-
ricament, millorar les seves vides. Però la
situació se’ls en va de les mans. Aques-
ta pel·lícula danesa està nominada a l’Os-
car a millor pel·lícula de parla no angle-
sa i a millor direcció.

Pelis i sèries

Otra ronda
Thomas Vinterberg

Jetlag
31FAM

Sant Jordi 2021
Amb incògnites i limitacions, sí, però aquest any tindrem
Sant Jordi. El Procicat ha donat llum verda a la celebració
de la diada amb pautes exigents. A l’espera de saber si el
confinament comarcal continuarà vigent (de moment, el
tindrem fins al dia 19), sabem que les llibreries i floristeries
podran col·locar parades davant dels locals a partir del dia
21 i que cada municipi podrà establir espais perimetrats i
amb control d’aforament per posar-hi parades de llibres i
roses. A Barcelona, seran punts com els jardins del Palau
Robert, l’últim tram del passeig de Gràcia i la plaça Reial.  

“Després de 12 anys, he decidit que aquesta
serà la meva última temporada a La compe-
tència. Estic relativament convençuda que

aquests homes ja poden fer el programa sen-
se mi”. Amb aquest missatge publicat a Twit-
ter, Natza Farré (Barcelona, 1972) donava un
disgust el passat dia 12 als fans d’un dels pro-
grames més famosos de RAC1. De seguida, la
xarxa es va omplir de missatges de reconeixe-
ment a l’única dona del format que conduei-
xen Òscar Andreu i Òscar Dalmau, des d’on

Farré ha fet divulgació feminista amb l’humor
i la ironia que la caracteritzen. La comunica-
dora ha explicat a la seva emissora que deixa
el programa perquè vol escriure més i “ara no

trobava el temps ni l’energia” per fer-ho. 
“Ha estat, és i jo crec que serà la millor 
feina de la meva vida”, ha sentenciat.

N A T Z A  F A R R ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Fer divulgació feminista i humor alhora
La seva ironia punyent la caracteritza

Famosos

Anunciar que deixarà ‘La competència’
La temporada vinent ja no col·laborarà al programa de RAC1

Fans tristos
Li han plogut els elogis dels oients, que la trobaran a faltar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb l’excusa forçada del seu setanta-sisè
aniversari, la Marie organitza una trobada
familiar en ple estiu quebequès que
provocarà una catarsi inesperada. L’aigua
que vols de Víctor García Tur és una no-
vel·la sobre la família, els records, la in-
fantesa perduda i la identitat que ha es-
tat guardonada amb el Premi Sant Jor-
di que atorga Òmnium Cultural.

Llibres

L’aigua que vols
Víctor García Tur

|Oddworld
Oddworld: Soulstorm és un remake del joc clàssic de puzles i
plataformes, aquest cop més realista i fosc. Per a PC i PS 4 i 5. 
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

ALIMENTACIÓ

És important anar a dormir i llevar-se sempre a la
mateixa hora, intentant dormir unes vuit hores

SOPAR

RUTINA DE SON

EXERCICI

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

i SALUT

Els dies són més llargs, els termòmetres marquen temperatu-
res més altes, els arbres floreixen... En general, la imatge que
tenim de la primavera és agradable i, fins i tot, idíl·lica. Però el

cert és que, si bé en moltes persones provoca canvis positius a ni-
vell emocional, en moltes d’altres genera sensacions negatives. En
un article de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la professo-
ra dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Mireia Cabero
explica que els canvis de temperatura poden provocar “cansa-
ment físic i emocional que xoca amb l’entusiasme”. Això és el que
es coneix com astènia primaveral, que té com a principals símpto-
mes “l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat”. A més, aquest any, la ja
famosa fatiga pandèmica pot agreujar aquestes sensacions. 
Per posar-hi remei, no hi ha fórmules màgiques, però sí que

es poden adoptar o reforçar alguns hàbits saludables. Cal seguir
una alimentació rica en fruites i verdures per obtenir les vitami-
nes suficients i mantenir el mateix horari de son cada dia. Tenint
en compte que l’arribada de la primavera pot provocar proble-
mes per dormir, és important sopar d’hora i lleuger i mantenir-
se força actiu durant el dia.

Què és l’astènia primaveral?

S’han de consumir aliments rics en vitamines,
principalment fruita i verdura, i evitar ultraprocessats

Les claus

Com que l’arribada de la primavera pot alterar els horaris de son, 
es recomana sopar d’hora i lleuger per dormir millor

En la mateixa línia, és necessari fer activitat física cada dia 
per tal d’estar actius i arribar cansats a l’hora de dormir
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