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‘Cremada’ sorpresa
per evitar les
aglomeracions

Dolors Sabater i Oriol Lladó
pleguen amb la moció
de censura a l'aire
12 anys
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Santa Coloma impulsa la gestió
pública de les escoles bressol
Foto: Joanna Chichelnitzky

L’Ajuntament municipalitza la gestió de vuit guarderies públiques que ara funcionaven amb concessions pàg 8
pàgs 2 i 3

MONTGAT pàg 10

Incendi al poble
durant els focs artificials
de la Festa Major
TIANA pàg 10

L’Albéniz, escenari de l'últim
treball de Sons Of Med

“El Barcelonès Nord té una necessitat vital”
Entrevista a Filo Cañete, alcaldessa de Sant Adrià (PSC)

FUTBOL SALA pàg 12

Nou examen per a
l'Industrias a Cartagena
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Entrevista

“Si no s’afronta la urgència social,
pot derivar en una situació greu”
Filo Cañete

Alcaldessa de Sant Adrià (PSC)
Arnau Nadeu / Anton Rosa
Fotografia: J. Chichelnitzky
rimera alcaldessa de la història de Sant Adrià de Besòs.
Es diu aviat...
[Somriu].

P

Quan va començar en política s’imaginava arribar fins aquí?
No, no m’ho havia imaginat mai. Jo
simplement tenia ganes de treballar
pel meu municipi. Així li vaig dir en
el seu moment a l’alcalde Sito
Canga, que de fet havia sigut professor meu. Per a mi el món de la
política era desconegut, però sempre havia tingut la inquietud de treballar per la ciutat, i a poc a poc hi he
anat entrant fins a arribar a aquest
lloc de responsabilitat.
Hi arriba, però, sense haver guanyat unes eleccions com a cap de
llista, sinó rellevant a mig mandat el líder que va guanyar les últimes, Joan Callau. Creu que això
li pot restar legitimitat?
Jo diria que no. Quan presentes una
candidatura a les eleccions hi presentes un equip. És veritat que hi ha un
cap de llista, però també un equip. I
aquests relleus passen molt sovint.

És una estratègia molt utilitzada
en política municipal però controvertida.
És cert que no és el mateix que et
presentis de cap de llista i guanyis
les eleccions que arribar a l’alcaldia
després d’un relleu a mig mandat,
però la veritat és que a mi personalment no m’han arribat crítiques
en aquest sentit. I això també em
reforça, perquè el pas que he fet és
molt important i m’ho vaig haver
de pensar bé.
Quan li van proposar?
A la tardor. I després de valorar-ho
vaig veure que no podia dir que no.
Ho van portar força en secret.
Fins i tot el PSC va arribar a desmentir només un mes abans del
relleu la possible dimissió de Callau a preguntes de Línia Nord.
És que aleshores no hi havia res decidit. S’estava parlant, però no hi havia
res formalitzat. I he de dir que els rumors en cap cas ho van precipitar. Ho
hem fet com ho havíem planificat i
d’acord amb els nostres tempos.
Callau va assegurar en el seu comiat que és un “bon moment”
per marxar, però potser una dimissió a mig mandat en plena
pandèmia no és l’escenari ideal

per a un relleu a l’alcaldia, legitimitat a banda.
Al final això és una valoració personal. Tenim moltes coses encarades i
ell sempre ho veia des d’aquesta
perspectiva. El context és complicat,
és cert, però ell marxa tranquil, amb
la feina encarrilada i amb plena confiança en la persona que el relleva,
cosa que també em reforça.

“Els rumors no
van precipitar
el relleu;
s’ha fet com
estava previst”
Precisament des de l’oposició es
critica que vostè serà una alcaldessa “continuista”. Es reivindica
com a tal?
Jo em reivindico com a continuista,
sí, perquè venim del mateix partit,
de la mateixa candidatura i d’una
línia de treball conjunta amb la
qual estic totalment d’acord. Però
és veritat que tenim maneres de
fer, dinàmiques i mirades diferents

sobre com desplegar i executar les
polítiques, i jo crec que aquí és on
es veurà una diferència.
Callau va voler desvincular el
seu adeu dels litigis judicials que
encara té pendents, però suposem que tenir el consistori sense
casos oberts als tribunals li dona
tranquil·litat.
[Pensa]. Sí. No puc dir una altra cosa.
Tot i que nosaltres ja estàvem força
tranquils en aquest sentit i això no ha
estat en cap cas determinant per al
relleu. Jo la tranquil·litat ja la tenia i la
continuo tenint, per mi i per l’equip.
Un dels últims actes públics de
Callau com a alcalde va ser la presentació de l’acord de col·laboració amb Badalona i Santa Coloma
per dur a terme polítiques conjuntes i reclamar a l’AMB més suport. Ja s’ha començat a treballar
en aquest sentit?
Em van investir divendres dia 9 d’abril
i dilluns dia 12 ja teníem una reunió
amb Ada Colau, com a alcaldessa de
Barcelona i presidenta de l’AMB, al
Consorci del Besòs en aquesta línia.
Jo crec molt en el vessant territorial.
El Barcelonès Nord té ara mateix
una necessitat vital, una urgència,
que si no s’afronta correctament pot
derivar en una situació greu i que

s’escampi al llarg de l’àrea metropolitana. Cal buscar equilibris davant
els actuals desequilibris socials i econòmics.
Vostè defensa, diu, el “diàleg, el
consens i l’acord” amb la resta de
grups polítics de la ciutat, però
veient les reaccions de gran part
de l’oposició davant la seva investidura sembla que ho tindrà
complicat per aconseguir-ho.
Jo hi posaré tota la meva empenta.
Aquest serà el meu tarannà com a
alcaldessa, i la meva trajectòria m’avala en aquest sentit. El que puguin
dir ara la resta de grups crec que és
més aviat una estratègia política
que el que pensen realment.
Creu que no pensen el que diuen
de vostè?
Bé, no sé si ho pensen o no, però entenc que és el que els toca dir ara
com a oposició. L’únic que els demano és que, abans de criticar-me,
em donin una oportunitat.
Movem Sant Adrià En Comú ha
deixat la porta oberta a entrar al
govern. Hi ha alguna negociació
en aquest sentit?
La veritat és que no. Ho hem comentat d’una manera molt distesa, però
no hi hem aprofundit formalment.4
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“Ada Colau encara no ha mostrat
sensibilitat amb la Mina”
3Possibles pactes de govern a
banda, s’estrena a l’alcaldia amb
un nou pressupost recentment
aprovat que preveu un increment
de despesa del 3% per combatre
la pandèmia. Serà suficient?
A banda del pressupost ordinari,
nosaltres basarem molt l’acció social en l’ús del romanent. Una cosa
complementarà l’altra.
El romanent són uns 24 milions,
dels quals aproximadament uns
8 o 9 ja tenen destí encarrilat. La
resta també serviran per a això?
Hem de ser prudents. En aquest context de crisi no ens ho podem gastar
tot. Ho anirem valorant. Tinc molta
feina al davant [somriu].
Començant per la Mina. Diria que
la situació en aquest barri ha millorat o empitjorat els últims anys?
Dir que no hi ha pobresa i vulnerabilitat al barri seria no reconèixer la situació real. S’estava fent una feina
molt bona amb les entitats, però
aquesta nova crisi ens ha tornat a
posar a zero i hi ha determinades situacions que s’estan enquistant. En
aquest sentit, pensem que l’acord
per enderrocar el bloc Venus ajudarà
a millorar la situació del barri i donarà
un cert respir a la ciutadania.
Malgrat aquest acord, els seus
veïns encara hauran d’esperar tres
anys més per poder veure els primers reallotjaments.
L’enderroc del bloc Venus és complicat perquè requereix tenir una mirada cas per cas. Ha costat molt
arribar fins aquí. Són molts anys de
recorregut, però intentarem escurçar aquest termini perquè els reallotjaments i la demolició siguin
una realitat com més aviat millor.
Una altra de les problemàtiques
de la Mina és l’absentisme escolar.
El nou Pla Local d’Infància i Adolescència pot ser una via per combatre’l?
Tot suma. Crec que s’havia avançat
molt, però amb la pandèmia hem
tornat un altre cop a nivells altíssims
d’absentisme escolar. Nosaltres intentem fer ús de tots els recursos
que tenim al nostre abast. Tanmateix, qüestions com aquesta traspassen les pròpies capacitats del
consistori i, si no anem de la mà d’un
altre àmbit supramunicipal, no ho
aconseguirem.
En una entrevista amb Línia Nord
el març del 2019, Callau parlava
precisament de falta de “sensibilitat” per part de l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, respecte als
problemes de la Mina. Dos anys
després, la situació és la mateixa?
Colau encara no ha mostrat aquesta
sensibilitat amb la Mina. No puc dir
una altra cosa. Al final, estem parlant

d’una separació de carrers amb el
barri del Besòs i el Maresme. Les línies de coordinació no haurien de
ser tan difícils.
Per què creu, doncs, que no s’ha
avançat en aquest sentit?
Perquè no acaben d’interioritzar que
Barcelona té un deute històric amb
la ciutat. No els interessa. Però tenim
aquesta realitat i no podem fugir-ne.
Nosaltres no tenim cap barri que
pugui compensar les necessitats
que té la Mina. Només podem fer
d’altaveu en l’àmbit supramunicipal.
La Mina és una realitat de Catalunya
i la justícia social és posar recursos
allà on més es necessiten.
Quin seria el primer pas d’aquesta
col·laboració que demana entre
administracions?
Un pla de xoc contra la pobresa que
podria començar per l’habitatge.
Nosaltres hem de fer cada any un important esforç pressupostari per assumir els deutes de les famílies que
no poden pagar casa seva, però la si-

“Barcelona
intenta fer-se
molt seu
el Campus
Diagonal-Besòs”
tuació no para d’empitjorar. Si poguéssim eixugar una mica aquest esforç
podríem dedicar-lo a una altra cosa.
On sí que sembla que hi ha entesa
amb Barcelona és en la voluntat
de desenvolupar el Campus Diagonal-Besòs.
Aquest projecte va ser una de les inversions de la Generalitat que es van
mantenir malgrat la crisi i estem contents perquè va seguint el ritme previst. Barcelona ho veu com un aspecte
positiu i moltes vegades hem de reivindicar que el territori és de Sant
Adrià, perquè s’ho intenten fer molt
seu. Això sí que els agrada... [somriu].
En aquesta zona últimament s’han
produït molts avenços, però tots
els ulls se centren ara en la transformació de les Tres Xemeneies. El
pla urbanístic preveu la construcció de 1.700 pisos.Tenen raó les entitats quan el titllen d’especulatiu?
La nostra visió és més moderada.
Hem de pensar que hi ha uns propietaris i que s’ha d’arribar a un
acord amb el qual ells també puguin obtenir beneficis. Tenim un
símbol industrial i una oportunitat
per impulsar activitat econòmica
que enriqueixi el territori. Sí que hi

haurà habitatge, però també hi
haurà una aposta per la formació
professional i es podran crear sinergies per desenvolupar els dos polígons industrials. Creiem que s‘ha de
buscar un equilibri.
Aquest volum d’habitatges podria
acabar amb la creació d’un nou
barri segregat de la trama urbana.
Com que n’estem advertits, intentarem que no sigui així. Estem treballant perquè hi hagi una confluència
i no es creï un bolet. El fet que hi
hagi una combinació amb pisos
de protecció oficial creiem que evitarà també la configuració d’un
barri d'elit. Sí que volem, però, que
aquest espai sigui una prova pilot
per introduir avenços en l’àmbit
sostenible i energètic.
Malgrat les discrepàncies, sembla
que hi ha consens en apostar pel
projecte del‘hub’. En quin punt es
troba la sol·licitud per aconseguir
fons europeus?
Estem treballant colze a colze amb
Badalona per fer un pla funcional que
ens permeti presentar-nos a la convocatòria dels fons. No només es
tracta d’impulsar el‘hub’, sinó de saber
què implicarà això per al territori en
l’àmbit social o mediambiental.
La contaminació és precisament
un dels aspectes que més preocupen els veïns. Una de les demandes de les entitats és que es faci un
estudi dels sols contaminats. Ho
contempla?
El que no podem fer és dir a la ciutadania que farem sondejos a tot el
municipi. L’experiència de la Rambleta va marcar un punt d’inflexió i
tenim el mapa amb les ubicacions
de les antigues empreses contaminants. Cada cop que hi hagi una petició per construir en un d’aquests
llocs demanarem a través de la llicència que es facin les comprovacions oportunes. Si es detecta que hi
ha terra contaminat, es netejarà.
També s’ha demanat en diverses
ocasions que s’estableixi una moratòria en l'atorgament de noves
llicències ambientals.
Qui dona les llicències ambientals és
la Generalitat. La capacitat que tenim
nosaltres en això és molt limitada.
Vetllarem pel compliment de la normativa, per descomptat.
De com gestioni totes aquestes
qüestions dependran en bona
part els resultats que pugui obtenir en les pròximes eleccions municipals. Es veu capaç de recuperar
la majoria absoluta?
Recuperar-la és un desig i és el llistó
que molta gent m’està posant, però
ara no vull parlar de números. Si la
ciutadania està contenta amb la gestió, els resultats ja ho reflectiran.<

– Amb la marxa de Callau,
el consistori es queda sense
casos judicials oberts.
Això li dona tranquil·litat?
– [Pensa]. Sí. No puc dir
una altra cosa.
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Per Badalona
per Dolors Sabater, cap de llista de CUP-Un Nou Cicle per Guanyar
bé els nostres codis ètics estipulen topalls màxims i retallades de sou, perquè no és ètic que hi hagi una gran
diferència entre la precarietat del que cobra la gran majoria de persones del país i el que cobren els polítics. No
és el que s’acostuma a fer a la majoria d’organitzacions
polítiques, per això a nosaltres ens anomenen antisistema, perquè tenim un objectiu transformador que ho
abasta tot, per millorar la vida de la gent, de la gran majoria, del 99%. Incomodem una minoria elitista que veu
perillar els seus privilegis, oligarquies i oligopolis al poder que dediquen molt temps a criminalitzar-nos.

frenés el PP. D’una banda, amb la negativa d’En
Comú Podem a sumar en una candidatura àmplia com
la Badalona Valenta, aposta clarament guanyadora que
hauria permès reeditar el Govern del Canvi. I de l’altra, amb un PSC preferint regalar l’alcaldia al PP abans
que tornar a deixar el lideratge del govern en mans de
la força d’esquerres més votada, pel fet de ser sobiranista i independentista. Posicionar, des d’espais polítics autoreferenciats com a progressistes, vetos al sobiranisme i a l’independentisme i no posicionar-los per
aturar un líder trumpista com Albiol és una irresponsabilitat de gravíssimes conseqüències. Badalona necessita sortir d’aquest atzucac.
I per sortir de l’atzucac cal mirar al 2015
i fer un pas més. Llavors vam ser capaços de
conformar un govern ampli, plural, il·lusionat, que frenava el govern d’Albiol, alcalde
d’un PP autoritari, racista, i criminalitzador
de la pobresa. Badalona va ser a l’avantguarda, amb un govern de canvi, de municipalisme transformador, rupturista i sobiranista, republicà, antiracista. Un govern que
va ser model al país, a l’Estat i internacionalment per les seves polítiques de participació ciutadana i de fiscalitat justa. També
per les seves polítiques antiracistes, pel seu
pla estratègic feminista, per la reforma del model policial,
pel pla d’inversions participatiu i la reforma de grans espais públics amb perspectiva d’urbanisme inclusiu, per
l’innovador pla de reforma dels polígons industrials… La
llista és immensa. El maig de 2018 vam rebre, via demoscòpia del baròmetre municipal, l’aprovació de la ciutadania i un missatge molt esperançador: majoritàriament
hi havia confiança que Badalona, amb aquell govern, seguiria millorant. Si ho vam fer llavors podem fer-ho una
altra vegada, però aquesta cal assegurar que el front sigui molt més ampli i que tindrà una llarga durada.
Foto: Ajuntament

o vaig explicar al ple d’aquest abril: es pot estar al servei de Badalona des de molts espais
i de moltes maneres, i el meu pas al Parlament de Catalunya segueix en aquesta mateixa vocació i compromís de servei a la ciutat, al bé comú,
als valors republicans que ens humanitzen i alliberen com
a societat. És la mateixa vocació i compromís comunitari, col·lectiu, que m’ha portat a ser regidora, a ser alcaldessa i a dedicar tants i tants anys a les lluites socials,
polítiques i d’activisme popular des d’entitats, associacions, plataformes i moviments. He renunciat a l’acta de
regidora, però no pas al meu compromís amb
la ciutat. Faig aquest pas al Parlament de Catalunya convençuda que aportar-hi la mirada
de l’experiència i dels plantejaments municipalistes és un gran bé per al país. Però no
només perquè el municipalisme, en general,
com a política de proximitat té un alt potencial de transformació i innovació en la manera de desenvolupar les polítiques públiques
i de situar la vida, la justícia social i la radicalitat democràtica al centre de tot, sinó perquè Badalona, pel que és i simbolitza, importa
al país. I perquè necessitem que el país tingui més en compte Badalona.
No estava obligada a renunciar a l’acta
de regidora. Legalment podria haver seguit amb les dues
responsabilitats, però èticament no és correcte. Així ho
veig i així ho veu Guanyem Badalona, i també Guanyem Catalunya i la CUP. Per això, els nostres codis ètics
estipulen que acumular càrrecs no és una bona manera d’estar al servei del poble. Ja ho vam ben comprovar
el temps que l’actual alcalde del PP, quan era diputat al
Parlament i alhora senador i regidor de la ciutat, faltava a la majoria de plens. Aquestes són feines que volen
molta dedicació i que no s’han de fer servir ni per figurar ni com a mètode per acumular sous. En això tam-

Però, ja ho diu la dita, quan se senten els lladrucs és que
la caravana avança.
I Badalona va avançar molt en tres anys. En els tres
anys de govern de canvi –del poble, per al poble i amb
el poble– va avançar molt més del que ho ha fet en els
tres anys posteriors, des de la interrupció amb la moció de censura del 155, el juny de 2018. Destructiu bloqueig de la remuntada per una banda, amb un govern
de paràlisi del PSC amb Unió, i nefastes posicions de
fòbia i veto a l’independentisme, que van marcar les
eleccions de 2019 i van impedir un govern ampli que

Les millors

Pau Cortina / ACN

perles

N

LA FOTO

l CE Europa torna a la Segona Divisió B de futbol i els
jugadors, durant la celebració, es fan una foto amb una
estelada. Mundo Deportivo decideix publicar la imatge, però
esborrona l’estel de la bandera perquè sembli una senyera.

E

n home pendent dels resultats d’una prova PCR i amb
símptomes de coronavirus va a la feina i al gimnàs
com si res. El resultat: provoca, presumptament, 22
contagis. Ah, i la policia el deté per un delicte de lesions.

U

ubliquen fotos d’una casa de nines a Airbnb i
aconsegueixen fins a 3.000 euros en reserves. Els dos
youtubers artífexs d’aquesta broma no s’han quedat amb els
diners i han convidat els enganyats a un hotel de luxe.

P

l primer ministre francès, Jean Castex, rep una allau de
calces per correu. Les envien des de botigues de roba
interior d’arreu del país per protestar contra el tancament
dels comerços de llenceria durant la pandèmia.

E

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Dipòsit Legal: B 43222-2010

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Producció: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

29 d’abril del 2021

línianord.cat

Els semàfors

Aj. de Sant Adrià

Fem curt substituint arbres morts

Quatre entitats de Badalona han
reclamat la convocatòria urgent
del Consell de l'Habitatge per
abordar la "inoperància" del
govern local i denunciar que el
9 de maig es podrien perdre 20
llocs de treball relacionats amb
els serveis socials i l’habitatge.

per Estanis Alcover i Martí
Foto: Pexels

Aj. de Badalona

Aire fresc

pàgina 6

Entitats de Sant Adrià van
impulsar la setmana passada
un manifest en protesta per la
decisió del consistori de prohibir
el muntatge de parades no
professionals per Sant Jordi.
Reclamen espais alternatius que
no impliquin l’exclusió d’entitats.

Industrias SC
El + llegit

pàgina 9

Aquesta setmana el club
ha conegut que organitzarà la
Final a Quatre de la Copa del
Rei... en la qual participarà
l’equip de Javi Rodríguez. Tot
plegat servirà per presentar al
gran públic la remodelació
que s’ha fet al Pavelló Nou.
pàgina 12
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12 dates per a cinc anys i mig de regidor
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Incendi a Montgat durant
els focs artificials de la Festa Major
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Un Sant Jordi per aïllar el ‘drac’
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Albiol gasta 28.000 euros
en una polèmica campanya de tríptics

H

em assistit a la poda
d’arbres dels carrers de
la ciutat. També s’han
substituït alguns dels arbres
morts. Però fem curt, com va denunciar #ArbresViusBadalona
celebrant el Dia de la Terra amb
una acció reivindicativa per denunciar el dèficit d’arbres a la ciutat. També es fa curt any rere any
amb el manteniment i atenció de
l’arbrat. Guaiteu l’elevada mortaldat dels arbres que han estat
plantats de bell nou.
Els arbres formen la trama del
paisatge urbà, juntament amb els
edificis. Òbviament, requereixen
molta cura. “No acceptar que un
arbre neix, creix i mor, per aquells
que pretenen defensar-lo, és una
forma d’admetre que mai no
l’han reconegut com un ésser
viu”, escrigué el paisatgista Michel Corajoud.
Els higienistes del segle XIX
plantaven arbres per fer una
ciutat més humana, en la qual
l’arbre endolciria la mineralització de les ciutats. A l’estat espanyol, amb l’entrada de la democràcia, els polítics locals van
utilitzar les plantacions d’arbres en les seves campanyes
per aconseguir vots. L’arbre es
va posar de moda. És un dret de
la ciutat, es diria. I ho és.
Avui, els higienistes utilitzen

els arbres per airejar les ciutats
i oferir als ciutadans un medi
ambient més sa i agradable. Els
arbres disminueixen la taxa de
CO₂ per la fotosíntesi, utilitzant
el gas carbònic i deixant anar
l’oxigen. La filtració de partícules de pols i aerosols, per
exemple, ha estat demostrada
completament.
Avui, Badalona té poc arbrat
adult per la falta de manteniment continu i adequat. Pocs
arbres grans i vigorosos són millors que milers de petits, estressats i moribunds. Cada arbre requereix podes, reg, fertilització, desherbat, fumigació i
protecció del vandalisme. Com
queda dit al començament, es
fa curt, molt curt, amb el manteniment i cura de l’arbrat de tot
el teixit urbà.
Triar un arbre apropiat i de
bona qualitat requereix un major –i més car– treball inicial,
però el seu manteniment serà
menor i la probabilitat que arreli i visqui més anys que un de
pobra qualitat és molt més
gran. Està demostrat que un ar-

bre seleccionat viu el doble que
els rebutjats, pel fet que té tot el
maneig bàsic del viver, com
podes de branques i arrels, vigor, sanitat i desenvolupament
equilibrat de les parts. L’arbre
barat surt car. Els arbres de la
millor qualitat són els més cars
a l’hora de plantar-los, però a la
llarga resulten més econòmics
que els de mala qualitat, perquè
són més bells, resistents, longeus i demanen menys recursos
per al seu maneig. A més, impacten millor entre el públic des
del principi.
Com bé apunta la campanya
de Badalona pel Clima, per poder gaudir dels beneficis de l’arbrat, en una ciutat, a cada habitant li haurien de correspondre entre 15 i 20 metres quadrats d’àrea verda. A Badalona,
segons aquesta entitat, difícilment s’arriba als 8 metres quadrats i aquesta xifra va disminuint amb les tales d’arbres que
gradualment s’efectuen i que no
es reposen, i els que sí que es reposen no tenen l’edat ni l’adequació a terra on són plantats.

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#LaVacunacióAccelera

@agenciaacn: L’Estat bat el rècord de distribució de vacunes i promet enllestir la
vacunació de +80 aquesta setmana. L’executiu envia més de 2 milions de dosis.

#EsPosaranD’Acord?

@Nurioriol: Les negociacions entre ERC i
JxCat es traslladen a Lledoners per parlar de
l’estructura del nou govern. Punt d’inflexió
per abordar el repartiment de conselleries.

#CulturaSegura

@FLSida: Èxit del concert pilot de Love of
Lesbian al Palau Sant Jordi. Els resultats
mostren que no va tenir impacte en la
transmissió de Covid-19 entre els assistents.
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Cultura | La Mobba, nou Bé Cultural d’Interès Local?

29 d’abril del 2021

Amb l’amenaça imminent d’enderroc planant sobre la Mobba, el grup de treball
creat per impulsar una alternativa va presentar dimarts una petició per declarar
part de l’edifici com a Bé Cultural d’Interès Local i així evitar la demolició total.

‘Cremada’sorpresa i cartell amb
segell local a les Festes de Maig
» El Dimoni es cremarà sense avisar per evitar aglomeracions a la platja
» La programació del 2021 només comptarà amb artistes badalonins

TRADICIÓ4Badalona recuperarà aquest 2021 les Festes de
Maig després de la versió confinada que va haver-se de celebrar
l’any passat a causa de la pandèmia. El pròxim 1 de maig es
plantarà el tradicional Dimoni a
la platja dels Pescadors, però finalment no s’organitzarà la clàssica ‘cremada’ per la Nit de Sant
Anastasi. Segons ha confirmat el
consistori, la figura serà cremada per sorpresa en un horari
“intempestiu” per evitar aglomeracions i serà retransmesa
en diferit per la televisió local el
10 de maig a les deu de la nit.
L’edició d’enguany de la festivitat comptarà amb una programació d’espectacles només
amb artistes badalonins i totes les
activitats s’hauran de reservar
prèviament i tindran un aforament limitat. Pel que fa al piromusical, aquest se substituirà
per focs artificials que es dispararan des de sis punts diferents

L’acte de presentació de les Festes de Maig 2021 dilluns. Foto: Aj.

del municipi. El pregó anirà
aquest 2021 a càrrec de les jugadores de l’equip de futbol femení Seagull.
“Les Festes de Maig 2021 seran les millors que podrem tenir
ateses les circumstàncies”, assenyala l’alcalde Xavier García Albiol, que demana prudència per
la coincidència de les festes amb
la fi de l’estat d’alarma.

Sobre el mocador de les festes, Albiol apunta que aquest
2021 serà de color blanc i no rosa,
per poder-lo fer més ràpidament, ja que es va haver de contractar per via d’urgència. El
PSC ja va denunciar fa uns dies
aquest canvi de plans i que la
confecció del mocador no anés a
càrrec d’una empresa de comerç
just, com és tradició.

Èxit de públic en l’estrena
de la nova‘domus’ romana

La Casa de l’Heura. Foto: Aj.

PATRIMONI4Badalona va estrenar amb llargues cues el passat
cap de setmana l’obertura al públic de la Casa de l’Heura, una domus romana de finals del segle I
aC. El nou espai museïtzat compta amb prop de 550 metres quadrats i permet fer un recorregut
per la casa d’una família benestant de l’època, que va assolir el
seu màxim esplendor amb la
producció i el comerç de vi a la
ciutat. La Casa de l’Heura està si-

tuada al número 55 de l’actual
carrer d’en Lladó, molt a prop de
la Casa dels Dofins, un espai ja
museïtzat des de l’any 2008. Va
ser descoberta el 1999 arran d’unes obres que també van deixar
al descobert un tram del cardo
maximus i la seva rehabilitació va
començar l’abril del 2017.
Les visites a la casa seran
gratuïtes els pròxims 2, 8 i 9 de
maig, però amb aforament limitat i sense reserves.

Entitats i oposició reclamen
un nou Consell de l’Habitatge

POLÈMICA4Quatre entitats socials de Badalona han reclamat
la convocatòria urgent d’un nou
Consell Municipal de l’Habitatge per abordar la “inoperància”
del govern local per afrontar la
greu crisi que pateix la ciutat. En
un comunicat conjunt, les agrupacions denuncien que el pròxim
dia 9 de maig es podrien perdre
una vintena de llocs de treball relacionats amb els serveis socials
i l’habitatge i critiquen una gestió basada en “anuncis i comunicats que es dilueixen i s’obliden
ràpid”, posant per exemple el

pacte amb la SAREB per disposar de 256 pisos de lloguer social.
Al Ple celebrat dimarts, els
grups de l’oposició es van sumar
a la demanda de convocar el
Consell de l’Habitatge i van instar el consistori a “treure del calaix” els 7 milions d’euros per a
habitatge social que no es van executar del passat pressupost. Al
respecte, el regidor Daniel Gracia va apuntar que des de l’inici
del mandat ja s’ha convocat set
cops el consell i que estan buscant vies alternatives per ampliar
el parc d’habitatge públic.

Sabater i Lladó pleguen amb
la moció de censura a l’aire

Lladó i Sabater en roda de premsa en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

POLÍTICA4L’exalcaldessa de
Badalona i líder de la coalició entre la CUP i Guanyem Catalunya,
Dolors Sabater, va acomiadar-se
aquest dimarts com a regidora
de l’Ajuntament reclamant un
cop més una moció de censura
contra Xavier García Albiol. En
la seva última intervenció al Ple
municipal, Sabater va emplaçar
la resta de grups de l’oposició a
recuperar el projecte de “ciutat
valenta al servei del poble” i va
remarcar que el seu pas al Parlament “no és una renúncia al
compromís amb la ciutat”, sinó
que continuarà treballant pel
municipi des de la nova tribuna.

La sessió de dimarts també
va suposar l’adeu del regidor
d’ERC Oriol Lladó, mà dreta de
Sabater en la candidatura de La
Badalona Valenta, el qual va voler posar en valor en el seu discurs l’acord ampli que va permetre el govern en coalició el
2015 i tota la tasca social duta a
terme abans de la moció de
censura.
Per altra banda, el Ple va
aprovar per unanimitat la declaració de Badalona com a àrea
amb un mercat d’habitatge tens,
un pas previ essencial per poder
regular els preus dels contractes
de lloguer al municipi.
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Protesta | Concentració en defensa dels drets socials

29 d’abril del 2021

Diverses entitats de Santa Coloma han convocat una manifestació el 30 d’abril a
la plaça del Rellotge en defensa dels drets socials i laborals sota el nom de Pa,
Treball i Sostre. La protesta commemorarà el Dia Internacional dels treballadors.

El Ple avança en la gestió pública
d’escoles bressol i pisos socials
POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet va
donar llum verda dilluns a la municipalització de la gestió de les
vuit escoles bressol públiques
de la ciutat. En la sessió ordinària del mes d’abril, el Ple va
aprovar la dotació pressupostària d’un milió d’euros que ha de
servir per constituir l’empresa
que s’encarregarà de coordinar
els centres, que fins ara es gestionaven externament a través de
concessions.
La proposta de l’executiu
encapçalat per Núria Parlon va
comptar amb la rèplica de les
formacions de l’oposició, que,
malgrat celebrar l’aposta per la
gestió pública de les escoles
bressol, van incidir en la necessitat de garantir els drets laborals dels treballadors actualment contractats.
A la sessió de dilluns també es
va aprovar inicialment el Pla
Local d’Habitatge, un full de
ruta a sis anys vista que preveu
impulsar 850 nous pisos públics, ja sigui a través de l’am-

Imputats tres directius per
la contaminació del riu Besòs

TRIBUNALS4El Jutjat d’Instrucció número 2 de Granollers
ha citat a declarar tres directius
de l’empresa Dictesa pel vessament de productes tòxics i la contaminació del riu Besòs. Segons
informa El Periódico, els investigats acudiran als jutjats en
qualitat d’imputats per l’incendi
que va tenir lloc l’11 de desembre
del 2019 a la planta de la companyia a Montornès del Vallès,
que va acabar amb l’abocament
de dissolvent al riu sense cap
mena de tractament i amb la posterior desaparició de gairebé el

99% de la fauna piscícola que tenia aquest fràgil ecosistema.
Cal recordar que aquesta investigació judicial va iniciar-se
després de la querella presentada pel fiscal de Medi Ambient,
Antoni Pelegrín, contra la cúpula de la companyia per un delicte contra els recursos naturals i
un altre relatiu a la protecció de
la flora i la fauna. La citació es
produeix una setmana després
de la presentació del projecte de
creació d’un refugi de biodiversitat a la zona del riu que pertany al municipi colomenc.

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

pliació de l’oferta de lloguer social o a través de la rehabilitació
de locals, com ja s’està fent als
barris de Can Franquesa i les Oliveres. Aquest punt va tirar endavant amb l’abstenció de la resta de grups, que van anunciar que
presentaran diferents esmenes
per millorar un pla que consideren incomplet. Especialment crí-

tics es van mostrar els comuns,
que van titllar la proposta del PSC
de poc “participativa”.
En matèria d’habitatge, les
formacions també van donar el
seu vistiplau a la declaració de
Santa Coloma com a àrea de
mercat d’habitatge tens, un pas
previ per poder regular els preus dels lloguers.

L’incendi a la fàbrica de dissolvents va contaminar greument el Besòs. Foto: ACN
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Educació | Prova pilot de mobilitat sostenible al Besòs

29 d’abril del 2021

Un grup d’alumnes de l’Institut Vázquez Montalbán de Sant Adrià van participar
dimarts en la prova pilot del projecte Parc i pedals al Besòs, una iniciativa de
l’AMB per impulsar la mobilitat sostenible i la protecció de la biodiversitat.

Front comú per reclamar espais
alternatius per a les entitats
POLÈMICA4Onze entitats de
Sant Adrià de Besòs van impulsar la setmana passada un manifest conjunt en protesta per la
decisió del consistori de prohibir el muntatge de parades no
professionals per Sant Jordi. En
el document, les agrupacions
lamenten el posicionament del
govern local i consideren que és
possible trobar solucions dins
dels marges de les mesures de
seguretat per la pandèmia que
no impliquin l'exclusió d’entitats.
La pressió dels afectats –que
també van convocar un acte de
protesta a la plaça de la Vila– no
va aconseguir fer canviar d’opinió l’Ajuntament, però sí que va
servir per tornar a posar sobre la
taula una problemàtica que fa
temps que denuncien. Des de les
entitats assenyalen que el consistori ja va cancel·lar l’última
edició de la Festa Major del municipi sense oferir “cap alternativa segura” i remarquen que els
darrers anys s’ha normalitzat
la “prohibició de paradetes, la
cessió d’espais i la prohibició

El Ple impulsa l’FP i avança
en la regulació dels lloguers

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs impulsarà
la creació d’un centre de formació professional al municipi.
Així ho van acordar els grups en
la sessió ordinària del Ple del
mes d’abril que va tenir lloc dilluns, on també es van aprovar
una moció i un dictamen en matèria d’habitatge per avançar
en la regulació dels preus del lloguer a la ciutat.
La trobada de les formacions
va arrencar amb la presa de possessió i estrena com a nous regidors del PSC de Míriam Chacón
i d’Andrés Pozo, que entren al

consistori en substitució de l’exalcalde Joan Callau i del regidor
Pedro Rivero. Tots els grups van
donar suport a la moció presentada per ERC en favor d’apostar
per la creació d’un nou equipament de formació professional al
municipi, una iniciativa que anirà lligada al futur projecte del
‘hub’ a les Tres Xemeneies.
També van tirar endavant
una altra moció dels republicans amb Sant Adrià En Comú i
MES sobre la regulació del preu
dels lloguers i la declaració de la
ciutat de Sant Adrià com a àrea
amb mercat d’habitatge tens.

Pancarta reclamant més espais per a les entitats. Foto: @JoventSantAdrià

d’actes amb menys de 24 hores
de preavís”.
Malgrat mostrar-se crítiques
amb la gestió i el tracte rebut, les
agrupacions obren la porta a
treballar per recuperar la presència d’entitats i habilitar espais
segurs en temps de pandèmia.
Les mesures de seguretat
durant aquest Sant Jordi també

van aixecar polèmica a Badalona, on alguns llibreters van amenaçar d’emprendre accions legals
per incompliment de les recomanacions del Procicat a la Fira
organitzada a la plaça Pompeu
Fabra. Els afectats apunten que
els van obligar a compartir perímetre amb una altra fira, incomplint la normativa.

El Ple d’abril a l’Ajuntament de Sant Adrià. Foto: Aj.
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Energia | Noves ajudes per instal·lar plaques solars

29 d’abril del 2021

L’Ajuntament de Montgat ja ha obert el termini de sol·licituds per obtenir
subvencions per instal·lar plaques d'energia solar fotovoltaica per a l'autoconsum
al municipi. Les ajudes seran com a màxim del 33% del cost total de la instal·lació.

Incendi a Montgat durant els
focs artificials de la Festa Major
SUCCESSOS4Cloenda accidentada en la Festa Major de Sant
Jordi a Montgat. Durant la celebració del tradicional castell de
focs diumenge passat, un incendi va començar a cremar a la
zona Turó del municipi, molt a
prop del túnel i de les vies del
tren, obligant a interrompre la
circulació de la línia R1 de Rodalies. Segons apunten diversos mitjans, la causa del foc hauria estat el desviament accidental d’alguns dels artefactes pirotècnics que es van utilitzar en l’espectacle que tancava l’edició
d’enguany de la festivitat.
El foc –que va iniciar-se poc
abans de les deu de la nit i va requerir la presència de fins a tres
dotacions dels Bombers de la Generalitat– va poder ser estabilitzat en prop de 20 minuts i finalment només va afectar aproximadament 500 metres quadrats
d’una zona de matolls. Diversos
usuaris han mostrat a través de les
xarxes socials la seva preocupació
per una colònia de gats que vivia
en aquest turó, sense que de mo-

La Sala Albéniz, escenari de
l’últim treball de Sons Of Med

MÚSICA4El duo barceloní Sons
Of Med va triar la Sala Albéniz
com a escenari per al rodatge del
videoclip del tema Greta, una de
les cançons que figuren en l’esperat àlbum debut que presentaran el pròxim 13 de maig. La
peça audiovisual –que va veure
la llum el passat 21 d’abril– destaca pel seu minimalisme i perquè va ser rodada en un únic pla
seqüència a l’emblemàtic espai
modernista tianenc.
Per a la gravació del videoclip
de la seva primera cançó en castellà, Sons Of Med va comptar

amb la participació de dues actrius destacades de l’escena cinematogràfica catalana com Asia
Ortega (Les de l'hoquei o ‘El Internado: las cumbres') i Paula
Malia (Benvinguts a la família
o Cites).
El duo format per Ignasi Padrós i Albert Camacho aprofita
l’emblemàtica Sala Albéniz per
introduir al públic un so amb
tocs de funk molt ballable que
agafa influències que van des del
Daft Punk o Metronomy fins a
l’electricitat de grups com Parcels o Roosevelt.

L’incendi al Turó de Montgat de diumenge. Foto: Protecció Civil Montgat

ment hi hagi notícies de si es van
veure afectats per l’incendi.

CONVENIS I MÉS PARTICIPACIÓ
Per altra banda, el Ple d’abril de
l’Ajuntament de Montgat estarà
protagonitzat per la proposta
d’aprovació de dos convenis en
relació amb la gestió conjunta del
parc del tramvia amb l’AMB i Tia-

na i sobre l’organització del festival Maresmusic. A la sessió
prevista per a aquest dijous també es votarà la desestimació de les
al·legacions presentades al projecte d’ampliació del mercat.
En l’apartat de mocions, els
grups de l’oposició proposen
“recuperar” les polítiques de participació ciutadana a Montgat.

Sons Of Med amb Asia Ortega i Paula Malia a la Sala Albéniz. Foto: SOM
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Korfbal | El CK Badalona perd a Castellbisbal

Primera derrota de la temporada. El Club Korfball Badalona va caure en
el seu desplaçament a la pista del CK Castellbisbal (19-13). L’equip de
Salva Periago encara té pendent de disputar-se el partit de la 2a jornada.

Nou examen per a l’Industrias
en la seva visita a Cartagena
» Els de Javi Rodríguez ja s’han situat a dos punts del vuitè lloc
» El Pavelló Nou acollirà la Final Four de la Copa del Rei d’enguany
Pau Arriaga
SANTA COLOMA
El maig, un mes durant el qual se
sabrà quins són els vuit equips
que juguen el play-off pel títol de
Primera de futbol sala, comença
amb un nou examen per a l’Industrias Santa Coloma, que demà
passat visitarà la pista del tercer
classificat, el Jimbee Cartagena.
L’equip de Javi Rodríguez,
que ja és a només dos punts del
vuitè classificat, saltarà a la pista d’un equip que encadena dos
triomfs consecutius, que han servit per esvair els dubtes generats
entre març i abril. Aleshores, el
conjunt de Duda va encadenar
quatre derrotes a la lliga i només
va aconseguir guanyar un partit
a la Copa d’Espanya.
En el partit de la primera
volta, jugat a finals de novembre
de l’any passat, els colomencs van

L’Industrias no té un bon record del partit de la primera volta. Foto: ISC

caure de forma clara (1-6) al
Camp del Ferro. Ara, però, l’equip
està en una dinàmica completament diferent.

LA COPA, AL PAVELLÓ NOU
Els de Santa Coloma, doncs,
afronten el desplaçament a la
Regió de Múrcia amb la moral
alta després d’una nova victòria
al Pavelló Nou, divendres passat
contra el Palma Futsal (5-2), i de

saber que seran els amfitrions de
l’edició d’enguany de la Copa del
Rei. El club s’havia postulat per
organitzar-la, per celebrar la remodelació de l’equipament, i
abans-d’ahir es va conèixer que la
Federació Espanyola de Futbol
(RFEF) li ha concedit l’organització de la cita... en la qual jugaran els colomencs. Movistar Inter, ElPozo Murcia i el Levante
són els altres candidats al títol.

L’Handbol Adrianenc es
prepara per a un maig decisiu

Foto: Mimigraphicdesigner / HA

Casos positius de coronavirus han evitat que el
primer equip de l’Handbol Adrianenc hagi jugat els darrers dos partits d’aquest mes
(contra el Zamora i a la pista de
l’Amenabar), de manera que els
de Lorenzo Rueda hauran d’afrontar un maig especialment
exigent quan la competició torni
a posar-se en marxa.
I és que els de Sant Adrià hauran de jugar sis partits (amb do-

ble cita inclosa el cap de setmana de la setmana que ve) i estan
pendents de saber en quina data
es juga el partit que s’hauria
d’haver disputat el passat cap
de setmana a Zarautz.
L’equip només ha guanyat
un dels quatre partits (la resta són
tres derrotes), de manera que necessita començar a encadenar
bons resultats si no vol veure com
se li escapa l’objectiu: la permanència a la Divisió de Plata.

Els Dracs reben els Osos amb
l’accés a la final de lliga en joc

Jugar la vuitena
final de la lliga de
futbol americà de
forma consecutiva. Els Badalona
Dracs d’Óscar Calatayud es juguen, aquest diumenge a les 11
del matí, accedir a un nou partit
pel títol de la màxima categoria
del football estatal al Camp Municipal de Montigalà contra els
Rivas Osos.
Per trajectòria (7-1 en aquesta temporada pel 6-2 del conjunt
madrileny) i palmarès, els badalonins parteixen amb la condició
de favorits; els Osos, curiosa-

ment, no juguen cap final de lliga des del 2012 (quan van perdre
contra l’Hospitalet Pioners), que
és l’any anterior a la presència ininterrompuda dels badalonins
en aquestes altures de la competició domèstica. Els Dracs han
guanyat quatre títols seguits i
cinc dels últims sis.
L’altra semifinal, d’on sortirà el segon conjunt que jugarà
l’Spanish Bowl (que de moment no té data) es jugarà dissabte a la tarda a las Rozas
(Madrid), entre els Black Demons i els Mallorca Voltors.

El CF Badalona comença la
segona volta visitant la Nucía

Serà el segon partit seguit dels badalonins lluny de casa. Foto: CFB

El Club Futbol Badalona
afronta, ara sí, el tram decisiu i més determinant
de la temporada 2020-21. Entre
aquest diumenge i els pròxims
tres caps de setmana (tots del mes
de maig), es decidirà si els escapulats, la temporada que ve, juguen a Primera o a Segona RFEF.
La primera destinació d’aquest viatge (en el que serà l’últim partit lluny de casa de la
temporada) serà l’Estadi Olímpic
Camilo Cano de la Nucía, on els
de Manolo González es veuran les
cares contra un equip que ha

vist com es reactiven les seves opcions de ser de Primera RFEF
després de guanyar contra el
Lleida Esportiu i de tenir encara
un partit pendent de jugar-se.
Per la seva banda, el Bada és
segon amb 32 punts (a un del líder, el Cornellà), si bé l’Hércules,
que també té partits pendents de
jugar-se, podria avançar tant
els badalonins com el conjunt del
Baix Llobregat. En l’últim partit
de la primera volta, diumenge
passat al camp de l’Atlético Levante, els de González van sumar
un punt (1-1).
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| Nier Replicant
La nova versió de Nier Replicant, un joc de rol i acció, inclou millores
en gràfics, banda sonora i altres detalls. Per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

“M’han convidat per compensar vuit anys de
pregó en castellà i escenificar una convivència
inexistent entre llengües”. “Política institucional
i literatura són antònims: on hi ha una cosa, no
hi ha l’altra. Per això avui, aquí, de literatura no
hi ha res”. Aquests són dos fragments del discurs que Pol Guasch (Tarragona, 1997) va fer
durant l’acte institucional de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de Sant Jordi. El govern
municipal l’havia convidat com a jove promesa
de la literatura catalana i guanyador del 6è
Premi Llibres Anagrama per la seva primera novel·la, Napalm al cor. Guasch va aprofitar l’ocasió per fer una crítica que ha estat, amb diferència, el moment més comentat de l’acte. Les
seves paraules li han valgut molts elogis –”valent” i “brillant” han estat potser els més repetits– però també hi ha qui les ha qüestionat.

Klimt des de dins
El Centre d’Arts Digitals Ideal de Barcelona (Doctor Trueta, 196198) ha estrenat aquest mes d’abril una nova experiència immersiva. Aquest cop, el protagonisme el té l’obra del pintor
austríac Gustav Klimt (1862-1918). El centre “convida els espectadors a submergir-se en la vibrant Viena del canvi de segle, per viure en primera persona l’evolució de l’obra de Klimt i
del seu món”, tal com es pot llegir a la pàgina web de l’equipament. La mostra compta amb projeccions immersives en més
de mil metres quadrats de pantalla, amb experiències amb
ulleres de realitat virtual, espais expositius i eines interactives.

Llibres

?

QUI ÉS

P

O

...

Guanyador del Premi Llibres Anagrama per ‘Napalm al cor’

ÉS FAMÓS PER

G

U

A

S

C

H

Ser una jove promesa de la literatura

?

Un discurs molt crític

QUÈ HA FET

En l’acte institucional de Barcelona per Sant Jordi

...

Molts elogis

A LES XARXES

Teatre

L

La fitxa

“Valent” i “brillant” han estat potser els més repetits

Música

Pelis i sèries

La dona de la seva vida
Xavier Bosch

Sota la neu
Anna Llopart

Cicatriz
Manel Navarro

The Virtuoso
Nick Stagliano

El Joel, el Raimon i la Victòria són els germans Estrada. Malgrat que cadascun viu
en una punta del món, es mantenen molt
units. Una investigació periodística, però,
ho posarà tot en risc. El Joel, director de
documentals, aviat s’adonarà que hi ha
descobertes que ho fan trontollar tot. La
dona de la seva vida ha encapçalat la llista dels més venuts aquest Sant Jordi.

La vida de l’Alícia, una jove entregada a
la feina, es veu trasbalsada quan un
desconegut li entrega una cinta gravada pel Víctor, el seu germà bessó. És una
versió d’un conte que el seu avi els explicava quan eren petits. Aquesta història
remourà el passat de l’Alícia i l’obligarà
a seguir les traces del Víctor.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Uns mesos després de representar Espanya a Eurovisió 2017, Manel Navarro va
decidir apartar-se de la música i del focus
mediàtic. Ara admet que ho va passar malament pel rebuig i les burles que va rebre arran d’aquell fet, però ja se n’ha refet i acaba de publicar Cicatriz, un EP que
inclou dues cançons en català i col·laboracions amb artistes com Miki Núñez.

Un assassí professional ha de localitzar i
matar un individu per satisfer un deute
pendent amb el seu mentor. Però, del seu
objectiu, només en sap que el trobarà a
les cinc de la tarda a un restaurant. No sap
quin aspecte té, com es diu ni cap altre
detall. Quan arriba al lloc indicat, hi ha diversos candidats a ser la seva presa,
però haurà de trobar l’opció correcta.
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ESTILS DE VIDA
Els beneficis dels àpats en família
Foto: Pexels

i

SALUT

uan parlem dels beneficis de la dieta mediterrània –que
en són molts i molt coneguts– ens centrem en la importància de la varietat, l’equilibri i la qualitat dels productes.
Però ens oblidem d’un punt important: no és només què mengem, sinó també com ho fem. Un estudi recent elaborat per
científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conclòs que “menjar
en família mantenint els costums de convivialitat tradicionals de
la dieta mediterrània influeix en els hàbits d’alimentació de les
persones adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària”. Així, pràctiques tan habituals com seure plegats a taula (sense mòbils), xerrar o compartir aliments repercuteixen positivament en la seva salut. Tal com apunten des de la UOC, aquests
costums fan que mengem més a poc a poc, cosa que facilita reconèixer la sensació de sacietat i “indirectament evita l’obesitat”.
“La dieta mediterrània és molt més que una llista d’aliments. És
un model cultural que inclou com se seleccionen, es produeixen, es processen i es consumeixen aquests aliments”, diu Anna
Bach-Faig, professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

Les claus
SEURE JUNTS A TAULA

Es recomana fer almenys un àpat en família
(i sense mòbils) al dia per reforçar llaços

PRESERVAR COSTUMS

Mantenir una conversa agradable o compartir
aliments són hàbits que no s’han de perdre

SACIETAT
MÉS SALUT

Tot plegat fa que els àpats durin més, mengem més a poc a poc
i, per tant, facilita reconèixer la sensació de sacietat
Fer àpats en família influeix en els hàbits d’alimentació dels
adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària

Foto: Pexels
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