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TRADICIÓ4Badalona recupera
aquest 2021 les seves esperades
Festes de Maig. Després de la ver-
sió confinada que va haver-se de
celebrar l’any passat a causa de la
pandèmia del coronavirus, els ve-
ïns podran gaudir enguany de di-
versos actes presencials amb un
aforament limitat, com el ball de
l’Àliga o la processó de la passa-
da de Sant Anastasi. No es podrà
finalment, però, celebrar la tra-
dicional cremada del Dimoni ni
el piromusical que la precedeix.

L’actual situació sanitària ha
portat l’executiu encapçalat per
Xavier García Albiol a apostar per
cremar la figura per sorpresa en
un horari “intempestiu” i després
retransmetre-ho en diferit per
la televisió local el 10 de maig a les
deu de la nit. Pel que fa al piro-
musical, l’espectacle pirotècnic se
substituirà per focs artificials que

es dispararan des de sis punts di-
ferents del municipi.

Amb aquestes polèmiques
mesures, el consistori pretén
evitar aglomeracions i concen-
tracions a la platja dels Pescadors
coincidint amb la fi de l’estat d’a-
larma el pròxim 9 de maig. “Les
Festes de Maig 2021 seran les mi-
llors que podrem tenir ateses
les circumstàncies i podem as-

segurar que els badalonins gau-
diran d’activitats culturals, socials
i recreatives per viure amb in-
tensitat aquests dies tan espe-

cials”, assegurava Albiol en la
roda de premsa de presentació de
l’edició d’enguany de la festivitat,
on aprofitava per demanar pru-
dència a la ciutadania davant
possibles aglomeracions.

CARTELL ‘MADE IN BADALONA’
El gran atractiu, però, de les
Festes de Maig d’enguany és l’a-
posta per una programació d’es-
pectacles només amb artistes
badalonins. El consistori i la Co-
missió de Festes del municipi han
configurat un recorregut amb
set escenaris diferents repartits
per la ciutat on els veïns podran
gaudir de la representació d’ac-
tes tradicionals, com el ball de l’À-
liga o la passada de Sant Anastasi,
i també d’una bateria d’artistes de
múltiples disciplines encapça-
lats per Maria Arnal i Marcel Ba-
gés i el mag Enric Magoo. Totes

les activitats tindran aforament
limitat sota reserva prèvia.

L’esport badaloní també serà
molt present en l’edició d’aquest
any gràcies a les jugadores de l’e-
quip de futbol femení Seagull,
que seran les encarregades de re-
llevar l’exbase de la Penya Nico-
lás Laprovittola com a últim pre-
goner esportiu de la ciutat.

DEL ROSA AL BLANC
Una de les polèmiques entorn de
les Festes de Maig 2021 ha estat
el canvi de color del mocador, que
finalment serà banc i no rosa
com estava previst. Segons va ex-
plicar el mateix Albiol en roda de
premsa, aquesta decisió es deu a
un imprevist administratiu –el
primer adjudicatari va desistir de
l’encàrrec–que va obligar a con-
tractar per via d’urgència l’ela-
boració de les peces de roba.

Dies abans, el PSC ja havia
denunciat que el mocador de
les festes no tingués color i que la
seva elaboració no anés a càrrec
d’una empresa de comerç just,
com és tradició. Per la seva ban-
da, els regidors de Guanyem van
decidir retornar la peça que van
rebre gratuïtament en considerar
un “privilegi” que els membres
del consistori no l’hagin de pagar
i els veïns sí. 

L’ÚLTIM VALS DE LA MOBBA?
L’antiga fàbrica de la Mobba es-
tarà molt present en l’edició d’en-
guany. La programació compta-
rà amb dues companyies de tea-
tre forjades a l’espai, com La In-
dustrial Teatrera i Petit Bom-
bay, i per primer cop en anys l’ar-
tista Ramón de los Heros ha
construït el Dimoni en una nau de
Barcelona i no a Badalona.

Objectiu: revifar la flama
» Les Festes de Maig recuperen els actes presencials en una edició encara marcada per la pandèmia
» Una cremada ‘sorpresa’ del Dimoni i l’aposta pels artistes locals, punts més destacats d’enguany

El Dimoni ha tornat a plantar-se, però es cremarà per sorpresa i es retransmetrà per la televisió. Foto: A.R.

La ‘cremada’ del Dimoni
serà retransmesa en
diferit el 10 de maig 
per la televisió local
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El Dimoni Moníssim revalida
edició amb cremada sorpresa
TRADICIÓ4La tradicional figu-
ra del Dimoni va tornar a ser
plantada la setmana passada a la
platja dels Pescadors. Dos anys
després de l’última ‘cremada’, els
veïns de Badalona podran tornar
a gaudir del punt àlgid de les Fes-
tes de Maig, això sí, en diferit.
En una roda de premsa el passat
26 d’abril, l’alcalde Xavier Gar-
cía Albiol confirmava que la fi-
gura seria cremada per sorpre-
sa en un horari “intempestiu”
per evitar aglomeracions a la
platja i que el procés seria re-
transmès per la televisió local el
10 de maig a les deu de la nit.

El protagonista de la Nit de
Sant Anastasi d’enguany serà
el disseny que va guanyar el
concurs de l’any passat, una
obra del dissenyador gràfic ba-
daloní Albert Navarro que com-

memorava el 150è aniversari de
la fàbrica d’Anís del Mono i es va
batejar amb el nom de Dimoni
Moníssim. Com ja és habitual,
l’artista Ramón de los Heros ha
estat l’encarregat de donar vida
a la figura, que aquest 2021 no
s’ha fet a Badalona, sinó en un
taller de Barcelona, a causa de
l’expulsió dels creadors de la
fàbrica de la Mobba.

CARTELL MINIMALISTA
També repeteix edició el disse-
ny de Silvia Sánchez, que va ser
el guanyador del concurs de car-
tells de la Festa Major que va or-
ganitzar l’any passat l’Escola
D’art i Superior de Disseny Pau
Gargallo. L’obra de Sánchez des-
taca pel seu minimalisme, apos-
tant per un fons blanc on res-
salten les lletres en vermell foc.

PREGÓ4Les festes populars no
s’entenen sense la lectura del
pregó, i enguany aquest anirà a
càrrec d’Alba Gordo, capitana del
Seagull, l’equip de futbol feme-
ní de la ciutat que juga en una ca-
tegoria més alta (la màxima di-
visió estatal). El text, doncs, es-
tarà carregat de reivindicacions
per part d’un conjunt que porta
la bandera del futbol en una
ciutat històricament i eminent-
ment basquetbolística.

“És un gran orgull i un plaer
que hagin pensat en un club tan
jove com som nosaltres”, ex-
plica a Línia Nord la presiden-
ta de l’entitat, Pilar Ruiz, que
admet que ni s’ho van pensar
quan van rebre la proposta per
part d’un regidor. “L’Alba m’ha
dit que va passar nervis mentre
l’escrivia, perquè vol estar a
l’altura de l’ocasió”, afegeix la
dirigent.

Aquesta possibilitat de ser al
Teatre Zorrilla (enguany aquest
serà l’equipament on es farà el
pregó, en un acte amb aforament
limitat però que es podrà veure
en directe per Televisió de Ba-
dalona) és per a Ruiz “un premi
important i una gran visibilitat”.
La capitana estarà acompanya-
da per les seves companyes (ca-
dascuna d’elles també podrà

portar dos familiars), el cos tèc-
nic i la junta directiva.

Ruiz apunta que el bon paper
de clubs de primer nivell com el
Barça (finalista de la Champions
per segon cop en tres tempora-
des) i fins i tot de la selecció es-
panyola afavoreixen que “el fut-
bol femení segueixi creixent”. La
presidenta aplaudeix que “el se-
guiment i la cobertura tant del
futbol com de l’esport femení
cada cop és més gran”.

GAIREBÉ TRES DÈCADES DE VIDA
El Seagull, a més, és un exemple
de progressió meteòrica. Fundat
el 1993 per Ricardo Carneado

(que encara avui és a la directi-
va de l’entitat) i companys de la
secció d’atletisme de la Unió de
l’Esport Badaloní, no comença-
ria a competir fins quatre anys
més tard del seu naixement.

En aquestes gairebé tres
dècades de vida, el club les ha
vist de tots els colors, fins al
punt que l’any 2003 va estar a
punt de dissoldre’s, perquè no-
més tenia dues jugadores. Tot
i això, finalment va tirar enda-
vant fins a convertir-se en una
referència i haver aspirat a l’as-
cens a la màxima categoria en
més d’una ocasió en les tem-
porades més recents.

La plantilla i el cos tècnic de les gavines d’aquesta temporada. Foto: CES

Reivindicant l’esport femení: 
el Seagull farà el pregó

El Dimoni amb el cartell que avisa que no hi haurà ‘cremada’ en viu. Foto: A.R.
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Maria Arnal encapçala una
programació amb segell local
CULTURA4L’Ajuntament de Ba-
dalona i la Comissió de Festes
del municipi han apostat aquest
2021 per configurar una pro-
gramació d’espectacles de les
Festes de Maig només amb ar-
tistes locals. El cartell d’engua-
ny l’encapçala la badalonina
Maria Arnal acompanyada de
Marcel Bagés, que portaran la
seva música intimista a l’escenari
del Teatre Zorrilla el 10 de maig
a les vuit del vespre.

Com a plat fort del programa
també hi haurà l’actuació del
jove cantant Edu Esteve –un
dels finalistes del càsting de l’e-
dició del 2020 del programa te-
levisiu Operación Triumfo–,
que recentment ha estrenat Fè-
nix, el seu primer àlbum. Este-
ve compartirà l’escenari del Parc
de l’Escorxador amb el també ex-

concursant televisiu de La Voz
David Ros i amb els trucs del re-
putat mag Enric Magoo. Tampoc
es perdran la cita dues compa-
nyies de teatre forjades als espais
de l’antiga fàbrica de la Mobba
com La Industrial Teatrera i Pe-
tit Bombay, que interpretaran les
seves obres Herència i El Petit
Príncep, respectivament.

Segons detalla el consistori
en un comunicat, totes aques-
tes activitats programades per
les Festes de Maig d’enguany
seran en format estàtic en es-
pais perimetrats i comptaran
amb un aforament limitat sota
reserva prèvia. Les entrades
per als diferents espectacles es
poden adquirir a través del
web agendacultural.badalo-
na.cat o de l’aplicació mòbil
Agenda Cultural Badalona.

TRADICIÓ4La nit de Sant Anas-
tasi d’aquest 2021 no tindrà la
tradicional cremada del Dimoni
ni el piromusical que la prece-
deix. L’actual situació sanitària
per la pandèmia del coronavirus
ha portat el consistori a apostar
per cremar la figura en dife-
rit –acte que serà retransmès per
Televisió de Badalona el 10 de
maig a les deu de la nit– i a sub-
stituir el castell de focs per una
bateria d’artefactes pirotècnics
que es dispararan des de sis
punts diferents del municipi per
evitar aglomeracions i concen-
tracions a la platja.

Els badalonins i badalonines
sí que podran gaudir, però, de
l’Acte Sacramental, l’èpica bata-
lla entre el bé i el mal que en-
guany tindrà lloc a la plaça de
Barberà, l’escenari on es va cre-
mar el primer Dimoni a la ciutat
el 1940, fa exactament 81 anys.
Els integrants de la colla dels
Diables de Badalona podran re-
presentar el ja centenari ball
parlat i es traurà a passejar la mí-
tica figura de l’Àliga de Badalo-
na tal com marca la tradició.

PASSADA I OFICIS AMB PÚBLIC
Amb la ressaca encara present
de la nit anterior arrencarà l’en-
demà la festivitat de Sant Anas-

tasi. Els grallers seran els en-
carregats de recórrer els carrers
de la ciutat anunciant l’inici
dels actes de Festa Major i tam-
bé ressonarà pel municipi el
toc de festa de les campanes de
Santa Maria.

Després serà el torn de l’ofi-
ci a l’església de Santa Ma-
ria –que anirà precedit d’una
versió per als més petits de la
casa dels tradicionals balls– i de
l’Ofici Solemne, on la mítica fi-
gura de l’Àliga tornarà a ser la
protagonista amb la represen-
tació del seu ball.

La tarda s’iniciarà amb la
Passada de Sant Anastasi, que
aquest 2021 no es podrà gaudir
amb el tradicional recorregut.
Tanmateix, les persones que
vulguin mantenir el ritual i
veure la representació de la
processó podran reservar prè-
viament un lloc per poder as-
sistir com a espectadors a la
plaça de la Ciutat Romana o a
la plaça de Barberà. 

La intensa jornada festiva
conclourà aquest any amb l'úl-
tim ball de Sant Anastasi i el
cant dels goigs.

La figura de l’Àliga tornarà a sortir aquest 2021 per les Festes de Maig. Foto: Aj.

Una nit de Sant Anastasi sense
piromusical, però amb l’Àliga

Maria Arnal i Marcel Bagés en una imatge promocional. Foto: ACN
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Conec dos casos de
noies adolescents pro-

peres, entre els tretze i
els catorze anys, amb ansietats, auto-
lesions i ingressos psiquiàtrics. Enho-
rabona als genis que van considerar
que tenir prepúbers tancats durant
mig any a casa no els acabaria passant
factura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El voto particular de
dos magistrados del Tri-

bunal Constitucional
considera “desproporcionadas” las pe-
nas por sedición. Importante balón
de oxígeno para las defensas en la
instancia europea y principal incenti-
vo para que el Gobierno reforme ese
delito en el Código Penal. 

@apuente

La frase de “Más vale lo
malo conocido que lo

bueno por conocer” pren
una altra dimensió (de sincera realitat,
i no de lapsus) si recordem que el pa-
per de Bea Fanjul és el de convèncer els
joves que voldrien votar Vox. És a ells
a qui es dirigeix, no pas als que ens fa
tanta gràcia.

Los salarios han subido
un 7% desde el año

2014 mientras que los al-
quileres han subido un 50% y hasta un
60% en algunas zonas. Por no men-
cionar la cesta de la compra y otros gas-
tos. ¿Cómo se pretende que un traba-
jador pueda vivir así, ni un joven in-
dependizarse? Salario dignos ya.

@ToscaniDaniel@albasidera@AnnaPunsoda

La lupa

Més enllà dels casos que puguem tenir al nos-
tre entorn, comença a haver-hi xifres que
alerten d’una greu crisi de salut mental en-
tre el jovent. Els intents de suïcidi entre ado-

lescents van augmentar un 27% en l’any de la pandèmia.
Les consultes i ingressos per trastorns de la conducta ali-
mentària han crescut en algunes zones del país més del
40%, i unitats com la de Sant Joan de Déu han experi-
mentat increments de casos de fins al 60%. Aquests ca-
sos afecten gent cada cop més jove, i això ha provocat al-
guns problemes i disfuncions en un sistema que estava
preparat per atendre gent a partir de 16 anys però no tant
per als casos, cada cop més nombrosos, de 12 i 13 anys.

Aquesta tendència, ben real i evident, segurament
té múltiples causes i no és fàcil atribuir-ho a un factor
o un altre. Però sembla raonable pensar que la pan-
dèmia, i sobretot les mesures de confinament, no hi han
ajudat. De fet, probablement han contribuït a agreu-
jar i precipitar casos que potser en un altre context no
haurien arribat a situacions límit.

No s’han valorat prou els costos psicològics i socials
de l’ensenyament a distància, que durant un any s’ha
generalitzat de manera total o parcial en alguns cursos
superiors de secundària, al batxillerat, als cicles for-
matius i a la universitat. L’aïllament i trencament dels
vincles socials que suposa no poder acudir quotidia-
nament als centres educatius i no relacionar-se amb
normalitat amb el grup d’iguals i amb els professors i
professores té costos importants a nivell d’aprenentatge,
però també des del punt de vista psicosocial. 

Cal recordar que parlem d’etapes clau per al desen-

volupament de les persones. Tota l’adolescència i l’entrada
a l’edat adulta. I l’aïllament és especialment greu en mo-
ments de transició entre cicles educatius o entre l’edu-
cació i el món laboral. Són situacions en les quals les re-
lacions, els contactes informals i la interacció amb gent
com tu són absolutament fonamentals.

A banda dels tancaments dels centres educatius, les
polítiques de control de la pandèmia han tingut un im-
pacte especialment acusat en el lleure de les persones jo-
ves. Caus i esplais han tingut una activitat molt limita-
da i irregular, l’esport escolar i juvenil ha patit també afec-

tacions importants i, sobretot, el toc de queda ha limi-
tat molt la vida social i les relacions del jovent. 

I, sobretot, l’impacte econòmic de la crisi afecta el jo-
vent de manera molt desproporcionada. Catalunya te-
nia, ja abans de la Covid, uns nivells molt elevats d’atur
i precarietat laboral juvenil. I ara, amb l’economia atu-
rada, la manca de perspectives encara és molt més greu.

Totes les mesures de control de la pandèmia, o si
més no la majoria, probablement eren necessàries en
un moment determinat. Però és impossible no tenir la
sensació que no s’ha valorat prou els costos que tenien,
especialment per al jovent. 

El cas de la pandèmia exemplifica de manera molt cla-
ra que les decisions polítiques sovint han d’equilibrar in-
teressos contraposats. I no és fàcil ni evident com fer-ho.
Aquest any ha calgut lesionar interessos i drets de mol-
tes persones per protegir la població del virus. Cons-
tantment els poders públics han anat buscant equilibris,
com no podia ser d’una altra manera. Però cal tenir pre-
sent que sovint en aquests equilibris els interessos i drets
del jovent hi han tingut molt poc pes. Perquè no tenen
una traducció immediata en el PIB, i perquè tenen molt
poca veu política. Però amb dades tan dramàtiques com
les que anem coneixent, potser és hora de canviar-ho.

Els joves són un col·lectiu que vota poc i que té poc
accés i influència social i política. Per tant, és relati-
vament fàcil oblidar-se’n. Durant molts mesos han es-
tat pagant una part molt important del cost del con-
trol d’una pandèmia que, de fet, per a ells i elles re-
presentava un risc directe relativament baix. I, així i
tot, han hagut de patir una certa criminalització pels
seus comportaments. 

A partir d’ara, tanmateix, caldria tenir molt més en
compte aquesta dimensió en les decisions que s’hagin de
prendre a partir del final de l’estat d’alarma. Mesures com
el toc de queda no són gratuïtes i, per tant, és impres-
cindible minimitzar-les en durada i extensió. I assegurar-
se que tenen un impacte significatiu abans de mantenir-
les indefinidament. En molts sentits, amb les facultats tan-
cades i els instituts semitancats, les perspectives laborals
molt magres i les oportunitats d’oci absolutament limi-
tades, fa un any que s’ha privat el jovent d’alguns dels ele-
ments clau que constitueixen l’experiència de ser joves.

S'ha privat el jovent d'alguns dels
elements clau que constitueixen

l'experiència de ser joves
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per Jordi Muñoz

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

Filo Cañete: “El Barcelonès Nord 
té una necessitat vital”1

2
Vaga i protestes del servei de neteja 
a Can Ruti i a l’Hospital de Badalona

Hernández hauria rebut l’autorització de
l’equip de govern per les obres a l’Albéniz

Badalona reduirà un 35% el trànsit de dos
busos per pacificar el carrer Enric Borràs

Montgat rebutja les al·legacions 
de l’oposició i aprova l’ampliació del mercat

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@SalaiCullell: Jordi Cuixart a la portada
del The New York Times: “Criminal o màrtir?
Un pres planteja un dilema polític per a
Espanya”.

@CatalunyaRàdio: Pere Aragonès con-
firma que a partir del 9 de maig s’acaba el
toc de queda i s’aixeca el confinament pe-
rimetral de Catalunya.

#LaFiDelTocDeQueda

@324cat: Aragonès: "Si es compleixen els
terminis, el 70% dels catalans estaran va-
cunats el juliol. Els vacunats en primera dosi
superen avui el 1.947.000 de persones".

#PropDe2Milions #CuixartAlNYTimes

La clau

Ningú pot negar o ignorar
que les administracions
supramunicipals tenen

un gran deute amb les pobla-
cions del Barcelonès Nord. Bada-
lona, Santa Coloma i Sant Adrià
han estat oblidades durant molts
anys, tant pels diferents governs de
la Generalitat com pels governs
centrals, per no parlar d’entitats
municipalistes.

Possiblement, aquest oblit és
conseqüència de la manca de li-
deratge polític d’aquestes ciutats,
si bé hem de reconèixer que, en el
cas de Santa Coloma, no ha sigut
aquesta la causa principal. Bada-
lona i Sant Adrià han estat utilit-
zades com abocador de tot allò que
Barcelona no volia, o bé com a via
ràpida per comunicar-la amb les
segones residències o altres zones.

És cert que, a l’inici del segle
XX, tot el litoral del Barcelonès es-
tava ocupat per grans fàbriques i
ningú pensava com era d’impor-
tant obrir les ciutats al mar. Van
haver de passar molts anys per-
què, finalment, es valorés un es-
pai abandonat –i, en alguns casos,
contaminat– i es volgués recupe-
rar-lo i posar-lo al servei de la gent. 

A finals del segle XX, a conse-
qüència de les Olimpíades, Bar-
celona va recuperar i transformar
un espai ocupat per magatzems i
indústries obsoletes per convertir-
lo en una de les zones més dinà-
miques de la ciutat. Barcelona
s’obria al mar i recuperava un es-
pai infrautilitzat per convertir-lo en
el motor de l’activitat econòmica
i lúdica dels barcelonins. També
Santa Coloma va recuperar espais
per construir-hi equipaments i
zones verdes. Tant Barcelona com

Santa Coloma s’han transformat
durant aquests últims anys i
han millorat les condicions de
vida dels seus habitants. 

Malauradament, Badalona
ha continuat sent la Ventafocs
d’aquest territori metropolità.
Els dèficits d’equipaments i de
serveis, com també les barreres
arquitectòniques, continuen
sent, en ple segle XXI, l’assig-
natura pendent de les adminis-
tracions supramunicipals amb la
nostra ciutat. 

No parlarem de l’abandó
dels barris obrers, ni de la man-
ca de serveis i equipaments es-
sencials, ni de l’autopista, ni de
la via del tren, ni de l’estat de la
platja, ni de la millora de les co-
municacions amb el Vallès, ni de
problemes més greus com ara la
manca d’ocupació o la cronifi-
cació de la pobresa. Tampoc
buscarem culpables, però sí que
cridarem que ha arribat l’hora de
canviar aquesta situació. Hem
de posar fi a aquesta negligèn-
cia i irresponsabilitat d’uns i al-
tres i treballar tots plegats per
aconseguir que ens escolti tant
el Govern de la Generalitat com
el govern central, sense oblidar
les entitats municipalistes.

Badalona té propostes i pro-
jectes que poden ajudar-la a
canviar el futur. Un d’aquests
projectes s’ubica a l’espai que
ocupen les Tres Xemeneies i al
seu entorn. L’AMB, com a pro-

pietària d’una part dels terrenys,
considera que la transformació
d’aquest espai és estratègica per
al desenvolupament econòmic
i social d’aquesta part del Bar-
celonès. També la Generalitat
aposta per fer realitat el projec-
te de construir-hi un hub inter-
nacional per al coneixement i el
desenvolupament sostenible. 

Hi ha també la possibilitat de
traslladar l’IREC a una part de
la CACI, de millorar els polígons
industrials existents per fer-los
més eficients i sostenibles o de
desenvolupar l’eix del coneixe-
ment en salut de Can Ruti. I no
ens oblidem tampoc de la trans-
formació del Gorg i de la pro-
longació del metro des de San-
ta Coloma fins a l’estació del tren
de Badalona i des del tramvia
fins a la CACI. 

Badalona, situada estratègi-
cament i molt propera a Barce-
lona, es pot beneficiar d’aques-
ta proximitat per aconseguir
projectes innovadors i genera-
dors d’ocupació. Ara bé, per fer
possibles aquests canvis, cal
que l’Ajuntament i les organit-
zacions socials i econòmiques es
posin a treballar plegats si es vol
que Badalona surti de la margi-
nalitat. Només així s’aconsegu-
irà transformar la ciutat i mi-
llorar les condicions de vida
dels seus habitants. Badalona
s’ho mereix: no podem perdre
aquesta nova oportunitat.

Ara toca l’àrea del Besòs
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

L'Ajuntament de Badalona
reduirà un 35% el trànsit de dues

línies de bus per iniciar la
pacificació del carrer Enric

Borràs. La mesura arriba després
de mesos de protestes veïnals

reclamant la pacificació i
denunciant el mal estat de la via. 

pàgina 16Pacif. Enric Borràs

L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo
Cañete, va reunir-se aquesta

setmana amb representants de
diverses entitats ecologistes
locals i moviments veïnals per
acostar postures i treballar

conjuntament en la millora de la
ciutat en clau mediambiental. 

pàgina 18Aj. de Sant Adrià

El sènior masculí de l’equip,
que entrena Óscar Calatayud, 
ha tornat a classificar-se per 
a la final de la lliga espanyola

de futbol americà. Els
badalonins són els grans

dominadors de la competició i
buscaran el seu onzè títol.

pàgina 20Badalona Dracs
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Mirada pròpia

La pandèmia ha impactat en tota la societat de
forma global. Ho hem experimentat com a in-
dividus, però també des de tots els sectors eco-
nòmics n’hem patit –i encara en patim– les con-

seqüències. En paral·lel, durant aquest últim any hem es-
tat testimonis de l’acceleració del procés de digitalitza-
ció i l’avenç de la tecnologia en tots els àmbits de la so-
cietat: el teletreball, la medicina a distància, la imple-
mentació dels recursos digitals en el sector educatiu o el
desenvolupament del comerç electrònic han passat a for-
mar part del nostre dia a dia. La tecnologia, doncs, avan-
ça exponencialment i afecta tots els sectors d’activitat.

El sector turístic, com no podria
ser d’altra manera, no n’és una ex-
cepció. El que segurament moltes
organitzacions estaven plantejant
adoptar a mitjà o llarg termini
s’ha convertit, per força, en el seu
present immediat. Sense la capa-
citat d’adaptació de les empreses a
aquesta nova realitat i la incorpo-
ració de talent digital, difícilment
podran sobreviure. La transfor-
mació digital ja no és, doncs, una
qüestió d’innovació, sinó d’acon-
seguir i mantenir avantatges com-
petitius sostenibles en el temps. Es-
devé, doncs, fonamental. I vaig més
enllà: aquest és un canvi cultural
que requereix que la pròpia orga-
nització qüestioni contínuament el
seu statu quo i s’atreveixi a expe-
rimentar i a incorporar novetats
sense por del fracàs. Cal, però, fer
aquesta transformació coneixent el
perquè es duu a terme, tenint una
estratègia clara i concretant els
objectius. Ens hi juguem el futur.

La societat ha canviat i, amb ella, el turista i la for-
ma com viatja. Ara, els turistes participen en totes les fa-
ses del viatge i hem de posar el focus en la seva expe-
riència, en aportar-los valor. I per això cal posar el client
al centre de la transformació digital. Aquesta, però, no
s’atura en l’experiència del viatger, i així ho van assenyalar
els experts al darrer Observatori CETT Transformació
tecnològica i talent digital en turisme. Carlos Romero,
director d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a
Segittur, va assenyalar que la digitalització ha de con-

templar cinc aspectes: la que té a veure amb el model de
negoci i l’empresa, aquella aplicada a processos per ser
més eficients, a la pròpia organització i a les persones,
tot allò relacionat amb la pròpia infraestructura tecno-
lògica que cal tenir i, per últim, el bloc de producte i ser-
vei per fer l’experiència del client més rellevant gràcies
a la tecnologia. 

Aquest procés de transformació comporta nous
reptes, però genera, alhora, noves oportunitats per al sec-
tor. La tecnologia ha de servir, en definitiva, per millo-
rar la gestió del turisme, una gestió intel·ligent i res-
ponsable d’empreses i destinacions turístiques. 

FORMACIÓ I CONEIXEMENT, LA CLAU
La tecnologia avança de manera vertiginosa, mentre que
les empreses van adoptant aquesta transformació de for-
ma logarítmica. Es crea, doncs, una escletxa entre la ve-
locitat a la qual progressa la tecnologia i la velocitat en
què l’adapten les empreses. Aquí hi intervé un fenomen
a tenir molt en compte: la reticència al canvi. Hi feia re-
ferència a l’Observatori CETT Joan Borràs, gestor de Pro-
jectes TIC i Turisme del Departament d'Innovació Tu-
rística d'Eurecat. Cal fer un canvi de mentalitat per ab-
raçar el canvi i avançar més ràpidament cap a la integració

de les eines digitals, i és en aquest punt on les noves ge-
neracions tenen un gran paper. Han crescut amb la tec-
nologia com a part del seu dia a dia, valoren els avantatges
que comporta i no tenen por de la novetat. Ells i elles són
el futur i cal que participin en aquest procés.  

En aquest context, no hi ha dubte que per fer front als
reptes i canvis que planteja la tecnologia calen persones
formades i polivalents. El turisme necessita talent digital,
nous perfils professionals amb les competències neces-
sàries per fer front a aquesta transformació. A parer meu,
cal apostar per perfils híbrids que coneguin el sector en
profunditat i que, alhora, tinguin suficient coneixement

tecnològic que els permeti donar la
millor resposta a cada necessitat. A
l’Observatori, Anna Monjo, d’AC-
CIÓ, afirmava que cal impulsar
perfils professionals TIC enfocats al
turisme per comptar amb talent es-
pecialitzat, a més de fomentar les
vocacions tecnològiques entre els
professionals turístics. Al CETT,
conscients d’aquesta necessitat de
talent digital en turisme, actualitzem
periòdicament els programes con-
solidats i en creem de nous, com el
Grau de Negoci Digital i Innovació
en Turisme, pioner en aquest àm-
bit, que iniciem el curs 21/22. 

Els centres universitaris hem de
capacitar les persones per liderar
aquesta transformació, un procés
que demana la implicació d’em-
preses, administracions i altres
agents. Cal que entre tots promo-
guem un ecosistema que afavorei-
xi l’adquisició de competències di-
gitals per part dels professionals del

sector turístic, treballant conjuntament amb una mira-
da col·laborativa per tal de donar resposta a aquestes ne-
cessitats ja identificades, però també albirant noves ne-
cessitats de talent tecnològic i digital encara per descobrir.

La transformació tecnològica és clau per al futur del
turisme i, per dur-la a terme, les persones són un pilar
fonamental. Només amb el seu coneixement, expertesa
i formació serà possible un turisme responsable, com-
petitiu i sostenible.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha reconegut
obertament en una entrevista a la Copeque vetaran els

periodistes que preguntin “el que no han de preguntar”. Ho ha
dit sense vergonya. Mal moment per al periodisme esportiu. 

Detenen un conductor que circulava a 231 quilòmetres
per hora per l’autopista AP-7, a l’altura de Sant Julià

de Ramis. Al control de velocitat pràcticament va duplicar
el màxim permès. El titular de TV3 el titlla de “fitipaldi”.

Anunciar la mort d’algú que va morir set anys enrere. Li ha
passat a una periodista de Sálvame, Lydia Lozano. La

col·laboradora va interrompre el programa per dir que havia
mort el torero José María Manzanares, enterrat des del 2014.

El futbolista merengue Marcelo va patir per si podria
jugar el partit de Champions del 4 de maig. Li va tocar

ser vocal suplent a les eleccions madrilenyes, però una
senyora gran, segona suplent, es va oferir a substituir-lo.
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per Maria Abellanet

Talent digital per transformar el turisme

NLA FOTODavid Mudarra / PP
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@ModernetdeMerda: Si per casualitat a
TV3 hi hagués algú que no estigués fent
res, se li podria encarregar que busqués
els 8 milions per al nou projecte infantil.

@EvaPiquer: Estimats homes: quan us
trobeu una companya de professió, no li
demaneu abans que res pels fills. Amb els
col·legues mascles no ho feu.

@soyjuancarrasco: He ido a votar a mi co-
legio electoral de siempre en Logroño. Ha-
bía unos niños dando clase de matemáti-
cas y me han echado. ¿Qué está pasando?

Tribuna

La memòria, sigui individual o col·lectiva, és curta i
tramposa. El millor exemple a l’hora de provar afir-
macions taxatives és sempre un mateix. Sincerar-
se amb el mirall permet adonar-se amb facilitat de

com endolcim el passat per fer-lo sempre una mica o molt
millor del que fou.

Com que la realitat a molt poca gent se li fa plenament
suportable, ens passem la vida recordant temps idíl·lics que
no ho foren i imaginant futurs que per força seran millors que
el present que vivim.

Si aquesta mirada absentista del present no és absolu-
ta, i per tant d’una manera o altra seguim tocant de peus a
terra, el resultat d’aquesta manera de fer no té per què pro-
porcionar-nos resultats negatius. Al cap i a la fi, ens permet
fer un inventari més agradós d’allò que ja hem viscut –un
balanç creatiu si parléssim de finances– i ens manté il·lu-
sionats i engrescats amb l’excusa de les millores que donem
per fet vindran més endavant. 

El problema és quan el present s’abandona del tot i el cap
només malda per recuperar un passat que no fou però que
s’idealitza. O per córrer com una gallina sense cap camí d’un
futur que no sabem quan arribarà i, per descomptat, tam-
poc si acabarà sent tan ideal com el projectem. 

Llavors és quan ens perdem definitivament el present,
que és, agradi més o menys, el lloc en el qual vivim. I per-
dent-lo és inevitable que prenguem males decisions. Perquè
situant com a motor del nostre comportament allò que ima-
ginem que va ser o allò que serà, indefectiblement hem d’a-
cabar per estavellar-nos i prendre mal contra allò que és. A
cap lloc que valgui la pena porta perseguir allò que, a més de
no poder ser, és impossible. I tan impossible és pensar que
el passat és recuperable com que el futur pugui anticipar-se
i, encara menys, ajustar-lo plenament al nostre desig.

Això ens passa individualment, però també de forma
col·lectiva. Les societats també perden de manera recurrent
l’equilibri salubre que les lliga a un present sempre imper-
fecte. Quan això esdevé, l’agenda política emmalalteix i ten-
deix a quedar segrestada per les pulsions reaccionàries i re-
volucionàries que mai porten res de bo, fora d’una extensa
bibliografia que tendeix a enaltir les segones. Un enaltiment
que tendeix a obviar que la majoria de revolucions presen-
ten un full de serveis negatiu, perquè eren evitables en la me-
sura que ja estaven en marxa els processos reformistes que
haurien menat les societats que les han protagonitzat al ma-
teix lloc, només que sense tants costos afegits.  

El procés català és un mirall perfecte per observar
aquesta lògica. El present autonòmic menystingut i me-
nyspreat per la promesa d’una futura república que ni hi és
ni se l’espera o pel passat d’una Catalunya esplendorosa i mo-
nonacional que des de fa temps només existeix als llibres d’his-
tòria, i no pas a tots. Això si parlem del sobiranisme. Però si
posem la mirada sobre el constitucionalisme, les coses no són
gaires diferents. També en aquest bàndol se sacralitza el pas-

sat, la transició posem per cas, o es fantasieja amb un futur
on l’independentisme és derrotat i rendit sense condicions.
I entre aquestes solucions plantejades en termes absoluts, i
vinculades al futur o al passat, queda atrapat el present, que
acaba convertit en terra de ningú tot i ser la parcel·la que, ben
treballada, hauria de procurar-nos satisfaccions i millores pro-
gressives, que no pas absolutes i immediates.

A la resta d’Espanya, on predomina l’agenda política més
clàssica d’arrel ideològica –dretes i esquerres, per enten-
dre’ns–, també van coixos de la mateixa cama i la campa-
nya electoral de Madrid ho ha fet evident a la pornogràfica
manera. La discussió política segrestada també pel passat o
pel futur. Del passat es va a cercar la terminologia guerra-
civilista dels anys 30, la idealització d’una segona república
que fou un desastre o l’homologació i blanqueig del fran-
quisme criminal, tot depenent de quin partit és l’arqueòleg
que grata la memòria.

I del futur se seleccionen escenes impossibles. Com és
el cas d’una Espanya sense immigrants, de ma dura, amb
dones de nou submises i pa i toros per a tothom, si par-
len els blaus, o una altra convertida en un paradís socia-
lista a la terra, si parlen els vermells. El present, com a Ca-
talunya, no serveix, i tot queda fiat a recuperar el passat
o conquistar el futur.

Naturalment, tot això no passa perquè sí. És necessari que
hi hagi un diagnòstic pessimista sobre el present que sigui
prou compartit. I és imprescindible també que, a banda de
compartit, a aquest diagnòstic l’acompanyi la convicció que
es tracta de quelcom estructural, sense solució possible, im-
possible de capgirar. 

Arribats aquí és quan els reaccionaris i els revoluciona-
ris disposen del seu moment de glòria i poden fer-se els amos
del discurs. Sense esperança, només els viatges al passat o
al futur poden proporcionar-nos passaports de benauran-
ça. I així és com acabem instal·lats en el sense sentit i havent
d’escoltar una barbaritat rere l’altra, com va succeint darre-
rament a totes les campanyes electorals.

Afortunadament, els reaccionaris i els revolucionaris d’a-
vui dia ho són de pa sucat amb oli i tot comença i acaba en
paraules. Almenys de moment. Han contaminat el to de
la conversa pública, convertint-la tota ella en un fangar, però
encara no són prou perquè puguin traslladar els seus dis-
cursos a la irreversibilitat dels fets sense haver de matisar-
se o rectificar-se. A més a més, tenim institucions prou for-
tes per aguantar els embats d’aquells als quals ha deixat
d’importar-los el present i, per tant, nosaltres. 

Però això no ha de ser forçosament així per sempre. De-
pendrà dels reformistes, si n’hi ha, i del que siguin capaços
de fer per millorar un present que, efectivament, ha deixat
de ser suportable per a massa gent.  I si això és així, amb quin
argument pots convèncer ningú perquè no s’emmiralli en la
farsa d’un passat falsejat o en l’estafa d’un futur impossible
que li ofereixen els reaccionaris i revolucionaris?

Flaixos

Els reaccionaris i els
revolucionaris d'avui dia

ho són de pa sucat amb oli
i tot comença i acaba en

paraules. Han contaminat
el to de la conversa

pública, convertint-la tota
ella en un fangar, però

encara no són prou
perquè puguin traslladar

els seus discursos a la
irreversibilitat dels fets

sense haver de matisar-se
o rectificar-se

“
“
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Un present a mida de reaccionaris i revolucionaris
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Tribuna

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

La lliga de les ciutats verdes

L’any 2017, l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalu-
nya va entregar a l’Ajunta-
ment de Badalona un treball

anomenat Atles de Sostenibilitat Urba-
na, que es pot consultar al seu web
(icgc.cat). La nostra ciutat va encarregar
aquest document a fi d’estudiar aspectes
ambientals del municipi relacionats amb
la qualitat del seu verd urbà, l’eficiència
tèrmica de les seves cobertes, el seu po-
tencial fotovoltaic, el nivell de contami-
nació lumínica o els efectes tèrmics de la
infraestructura de l’autopista en els bar-
ris que travessa.

Així doncs, per exemple, sabem que
l’autopista influencia el seu entorn im-
mediat en un marge de fins a 2,5 °C, i
que aquest diferencial disminueix als
trams de la infraestructura que dispo-
sen d’una vegetació vigorosa. També co-
neixem que les cobertes de les zones in-
dustrials o dels equipaments més im-
portants de la ciutat –el pavelló olímpic
o el Màgic Badalona– tenen una capa-
citat d’allotjament d’energies renovables
molt important. 

Igualment, es van obtenir valors d’e-
missió lumínica de flux de llum que s’es-
capen al cel, i sabem quines lluminàries
estan fora de normativa, fet que per-
metria planificar inversions en l’enllu-
menat més eficients. I es va obtenir un
mapa precís de l’eficiència tèrmica de to-

tes les cobertes dels edificis de la ciutat,
que permet conèixer quines retenen
millor la calor, i quines menys. Aquell
treball de camp té tres anys, però amb
l’expectativa dels fons NextEU pren tot
el sentit, sobretot si
ara posem en joc el
coneixement que
vam adquirir a
l’hora de fer pro-
jectes que se’n pu-
guin beneficiar.

El treball es va
plantejar amb vols
aeris sensoritzats
que, a més de les
dades que explicà-
vem, n’aportava
d’altres de valuo-
ses, com són les de
la qualitat del nos-
tre verd urbà.  El vi-
gor de la nostra ve-
getació, amb dades
del canal infraroig
proper, on la vege-
tació és altament
reflectida, i vermell,
on és fortament ab-
sorbida per la fotosíntesi. Aquest treball
determina l’índex de vigor de la vegeta-
ció, en una ciutat que disposa de 96,5 hec-
tàrees de verd urbà, 25.000 arbres plan-
tats de 85 espècies diferents i la Serralada

de Marina, i ofereix en aquest camp molt
marge de millora. 

De fet, una dada rellevant sorgida d’a-
quest estudi és que bona part de la nos-
tra vegetació no té una gran qualitat (en

tenim un gran per-
centatge de poc vi-
gorosa) i que,
comptant tota la
Serralada de Mari-
na, cobrim de verd
poc més del 40%
del nostre terme
municipal.

Disposar de to-
tes aquestes dades
és, o hauria de ser,
un incentiu a l’ho-
ra d’establir priori-
tats d’inversió. I
hem vist, per ex-
emple, que l’Ajun-
tament preveu ac-
tuar precisament
en un dels parcs, el
del Turó d’en Ca-
ritg, que aquell es-
tudi mostrava com
a dipositari d’una

vegetació mediocre. Bona notícia, sí,
que seria molt millor si es posés en
marxa un pla que comptés amb privats
i amb institucions que en aquests mo-
ments ofereixen subvencions per a la im-

plantació de fotovoltaica a les cobertes
dels nostres edificis, públics i privats, re-
sidencials i d’equipaments.

En aquesta línia, Barcelona ha pre-
sentat darrerament una iniciativa, el
Mecanisme per l’Energia Sostenible de
Barcelona (MES Barcelona), que la ciu-
tat podria copiar comptant amb empre-
ses locals que ja operen a la ciutat. Una
col·laboració publicoprivada de llibre.

Esdevenir una ciutat verda és un ob-
jectiu que la Comissió Europea promou
amb crides com les que fa a través del
greencityaccord.eu, un moviment de
ciutats europees compromeses a imple-
mentar plans de millora de l’aire, l’aigua,
la biodiversitat, el soroll o la gestió dels re-
sidus. En tots aquests aspectes, la ciutat
pot millorar. I ja hi ha ciutats de l’Estat que
s’han compromès a la xarxa, com Vitòria
o Saragossa, al costat de ciutats franceses,
italianes o portugueses, per esmentar
aquelles que se’ns poden assemblar més. 

A Restarting Badalona creiem que les
ciutats verdes no només ens fan viure
millor, sinó que també atrauen talent i
inversions. L’esforç per disposar de ciu-
tats amb un bon desplegament de verd
urbà, amb una atenció preferent a l’efi-
ciència tèrmica dels seus edificis i una
mobilitat urbana amable, i que apostin
per la incorporació massiva de fons re-
novables tindrà premi. I el guanyaran els
seus –els nostres– ciutadans.
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Vistes privilegiades del
mar. En una de les zo-
nes més luxoses de Ca-
talunya on viuen mol-

tes “estrelles públiques”. 800
metres quadrats de casa en qua-
tre plantes. Nou habitacions. Un
aparcament amb capacitat per a
vuit vehicles. Jardí, pista de fut-
bol exterior, piscina i celler amb
barra de bar “per gaudir dels
amics”. Ben comunicat però amb
privacitat. A 15 minuts de l’aero-
port i a 10 de la platja. “Amb tot
el que podem desitjar per viure
una vida de vacances perma-
nents”. I tot per 7.500 euros al
mes. O si el lector prefereix com-
prar, per 5,7 milions d’euros.

Descripcions d’aquesta mena
apareixen a Idealista quan es bus-
quen cases al barri de Bellmar, a
Castelldefels. Aquesta urbanitza-
ció de luxe és famosa perquè el ju-
gador del Barça Leo Messi hi té la
seva residència, que deixaria en ri-
dícul les cases que apareixen al por-
tal immobiliari. No és l’únic famós
que hi viu o que hi ha viscut. Segons
comenta el cambrer d’un bar pro-
per, a uns 20 minuts a peu de Bell-
mar, per aquí hi han passat juga-
dors com Luís Suárez o Rivaldo i
ara el germà gran dels Gasol s’hi
està construint la seva mansió.
“Mai a la vida els he vist trepitjar
el bar, però a mi em va molt bé que
siguin a prop perquè els paletes que
treballen als seus xalets venen
aquí i jo faig força caixa”, diu. 

Bellmar és un dels indrets on
viuen les classes riques a l’àrea
metropolitana, però no és l’únic.
Ni de bon tros.

EL MAPA DELS BARRIS RICS
A diferència del que passa als Es-
tats Units, on les classes riques vi-
uen en barris aïllats a l’extraradi de
les grans ciutats i les classes de ren-
des més baixes també es troben en
zones allunyades del centre, a la
metròpoli de Barcelona la segre-
gació no és tan profunda. 

Segons explica a la seva tesi
doctoral el doctor en Sociologia Ser-
gio Porcel, les persones adinerades
viuen disgregades en diferents zo-
nes, sovint en contacte amb les clas-
ses mitjanes. Això fa que trobem
població amb rendes altes a Gavà,
Tiana, Alella, el centre de Badalo-
na, Sant Just,  Sant Cugat, Valldo-
reix o l’anomenada UpperDiago-
nal, però que també n’hi hagi a al-
tres indrets com l’Eixample, la
Vila Olímpica, Cerdanyola o fins i
tot al centre de la capital catalana.
En tots aquests casos parlem de zo-
nes on la mitjana de la renda per
càpita se situa entorn dels 30.000
euros anuals. Cal tenir en compte
que de Vallvidrera –una altra de les
zones més riques del país– fins a
Sant Roc (a Badalona) només hi ha
17 kilòmetres, i en algunes parts
d’aquest barri la renda per capita
no supera els 4.500 euros. Gaire-
bé vuit vegades menys. 

Com s’explica que les classes
amb més capacitat adquisitiva
estiguin tan disperses en el terri-
tori? L’historiador i periodista
Rafa Burgos parla d’un procés de
mobilitat que comença al segle

XIX. “Les classes altes vivien al
centre de la ciutat, però de mica en
mica van anar buscant noves zo-
nes on tenir millors condicions de
vida”, diu. Aleshores, primer es
van instal·lar a l’Eixample i més
tard a Sarrià i Sant Gervasi, quan
el transport públic va permetre’ls
arribar de forma ràpida al centre.
“També cal tenir en compte les
burgesies locals, com a Sant Cugat
o Matadepera”, afegeix. 

De la mateixa manera, Toni
López, investigador del Departa-

ment de Geografia de la UAB i del
Centre d'Estudis Demogràfics,
considera que “hi ha molts moti-
us que expliquen per què les clas-
ses amb rendes més altes trien uns
barris o uns altres”. Es refereix a
elements com la densitat de po-
blació, el clima, l’accessibilitat,
els serveis o la proximitat a la cos-
ta. “Si hi ha una fàbrica a prop, serà
un lloc en el qual les persones amb
rendes més altes no voldran viu-
re-hi, en canvi les bones escoles
són un pol d’atracció”, considera

López. Tot això fa que els preus del
sol pugin i certs barris siguin no-
més aptes per a uns pocs. 

Així mateix, en la darrera
dècada Barcelona ha estat un pol
d’atracció per a persones estra-
ngeres amb una alta capacitat ad-
quisitiva que venen de cultures
on la segregació està fortament
implantada. Això ha fet aflorar les
zones aïllades de rendes altes.
“Els últims anys la migració de
població amb rendes altes ha
estat més gran que la de gent

amb rendes baixes”, explica Ló-
pez. Totes aquestes zones, segons
Porcel, representen el 8,7% del
territori metropolità i hi viu –en-
cara que no siguin exclusiva-
ment persones riques– el 9,5%
de la població. 

LA RIQUESA DES DE FORA
A vista d’ocell, a Bellmar, com a tan-
tes urbanitzacions de luxe, hi pre-
dominen el blau i el verd. Totes les
cases tenen piscina i jardí i moltes
també pistes de pàdel i tenis. 

Les persones adinerades de l’àrea metropolitana de Barcelona viuen
disgregades en diferents zones, des de Gavà o Sant Cugat fins a la Vila Olímpica
o Cerdanyola. Busquen poca densitat de població, bon clima, accessibilitat,
serveis o proximitat a la costa. Són barris on la seva realitat pot semblar ficció.

Luxe metropolità:
vides d’un altre món
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La urbanització se situa a la fal-
da del massís del Garraf i tot el
barri està travessat per pujades.
Com més amunt, més luxoses
són les cases. A diferència d’altres
barris com Sarrià, aquí els carrers
estan buits. Ni una persona ca-
mina per les vores. No hi ha cot-
xes aparcats. És una urbanització
fantasma on de tant en tant es veu
algun paleta pedalant muntanya
amunt i brillant de tan suat que va,
o una furgoneta que es dirigeix a
fer la reforma d’alguna casa. De
vegades, si hi ha sort, es pot topar
amb algú que llença les escom-
braries en cotxe, en aquest cas en
un BMW. És personal de servei o
l’inquilí d’una mansió? Amb tot,
si hi ha una cosa que abunda a
Bellmar són les càmeres de vi-
deovigilància. De mil i una formes,
totes elles apunten cap al carrer i
creen una sensació incòmoda:
no sou benvinguts.

Les escenes podrien repro-
duir-se en urbanitzacions de Ma-
tadepera (tercera població amb
més renda de Catalunya), Alella
(setena població més rica) o Vall-
romanes. L’única diferència és
que a cap d’elles hi viu Messi. 

LA RIQUESA DES DE DINS
Hi ha una frase que utilitzen amb
freqüència les persones que es de-

diquen a vetllar pels drets de les
persones sense sostre: “La majo-
ria ens assemblem més a algú que
viu al carrer que a una persona
que té un veler”. Semblaria exa-
gerada, però alguna de les segü-
ents històries semblen indicar
que la sentència és prou certa.  

El Robert (nom fictici) fa anys
que treballa esporàdicament
transportant i col·locant obres
d'art en cases de luxe. No és la seva
feina. Ho fa per guanyar un extra
de diners. I és que tracta d'una tas-
ca molt ben pagada. “Puc arribar
a guanyar 45 euros per estar 15
minuts en una casa i penjar un
quadre o posar-lo recte. De vega-
des les persones que visito em po-
den arribar a donar 50 euros més
de propina”, relata. Quan parla so-
bre el que més l'impressiona d'a-
questes cases s’està estona expli-
cant anècdotes. “Hi ha un pis si-
tuat a la zona alta de Barcelona en
el qual sempre que hi entro o en
surto –per la porta del servei–em
perdo i he de demanar a algun
dels treballadors de la casa que
m'acompanyi, és un laberint”, as-
senyala amb humor.

Diu que són immobles enor-
mes, en els quals hi ha sales i més
sales: “L'habitació del ioga, bi-
blioteques, sales buides, sales ple-
nes d’obres d'art, sales de cinema

A Bellmar, on viu 
Leo Messi, una de les
urbanitzacions més
riques de Catalunya
situada a Castelldefels, 
és difícil veure-hi algú
passejant pel carrer 
o cotxes aparcats

privades...”. Les seves històries
reafirmen que es tracta de perso-
nes d'un altre món. “Una vegada,
mentre carregàvem un quadre ca-
ríssim amb un company, la nena
petita de la família va dir a la seva
mare: ‘Que monos! Ens els podem
quedar?’”, recorda. Exceptuant
això, però, el Robert diu que sem-
pre s'ha sentit ben tractat. Té sen-
tit si tenim en compte que per les
seves mans han passat obres de
70.000 euros, Picassos o Dalís.

Les escenes s’assemblen a una
situació relatada pel doctor en
Geografia Miguel Rubiales a la
seva tesi dedicada a les classes al-
tes de Barcelona i Madrid. Va ser
quan va acompanyar un grup
d’homes adinerats a jugar a golf.
En un forat elevat del camp es va
produir un “moment col·lectiu
d'admiració paisatgística”. Se-
gons explica, un d’ells va dir: “La
vista és magnífica, llàstima d'a-
quella muntanya, que tapa, caldria
treure-la del mig”. Rubiales, sor-
près, va preguntar com pensaven
moure una muntanya, i ells van
exclamar que amb màquines i
operaris. “O creus que abans
aquest camp era aquí?”, li van dir.
“Semblava que era l’únic dels
quatre que no veia fàcil treure una
muntanya del mig”, afirma Ru-
biales reflexionant sobre la dis-

tància entre la seva realitat i la dels
que més tenen.

Al seu estudi, a més, explica
que aquesta percepció del món on
tot es pot modificar té a veure amb
una classe acostumada a canviar
de forma de vida o a comprar i
vendre immobles amb freqüència.
“Tenen una visió dels seus privi-
legis privada”, apunta per afegir
que les classes altes no tenen la
percepció de pertànyer a un ma-
teix grup social que els ajuda a pre-
servar el seu estatus sinó d’haver
guanyat la seva riquesa a través de
l’esforç individual. 

Rubiales comenta que les
persones que va entrevistar mos-
traven molta incomoditat a l’ho-
ra de compartir amb algú de
fora del seu cercle social com ha-
vien aconseguit la seva riquesa i
quines eren les seves relacions fa-
miliars. Un element estrany, ja
que com explica Burgos, els vin-
cles de classe són evidents. “Els
rics tenen formes de funcionar si-
milars”, afirma. És cert, no tot-
hom té una casa a Puigcerdà
per anar a esquiar i un xalet a la
Costa Brava.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Als barris benestants
la renda mitjana 
per càpita se situa als
30.000 euros anuals,
quasi vuit vegades més
que la registrada als
barris metropolitans
més pauperitzats

n Hi ha moltes coses que fan la vida
d’un individu diferent que la d’un al-
tre. Tanmateix, un simple número ho
canvia tot: el que apareix al compte
bancari. La població que disposa d’u-
na renda elevada viu d’una forma molt
allunyada a la de la resta de mortals. 

“Les diferències de renda per cà-
pita entre els barris amb rendes més
altes i els barris amb rendes més bai-
xes han augmentat els darrers anys”,
explica Toni López, investigador del
Departament de Geografia de la UAB
i del Centre d'Estudis Demogràfics.
Així, podem veure com en algunes

zones de l’àrea metropolitana amb
prou feines se superen els 4.000 eu-
ros anuals per càpita, mentre que en
altres es depassen els 30.000. Si par-
lem de famílies, la diferència és enca-
ra més acusada. En alguns dels barris
més rics, com per exemple Pedralbes
(a Barcelona), la renda mitjana arriba
gairebé als 90.000 euros, i l’escletxa,
segons les dades de López, ha aug-
mentat després de la crisi econòmica.

Aquestes xifres tenen una ex-
pressió més enllà del compte banca-
ri. Fixem-nos en Barcelona: l’espe-
rança de vida d’algú nascut a la Trini-
tat Nova és de 79,9 anys, mentre que
en algunes zones de Sant Gervasi és
de 86,2. Segons un estudi de l’Agèn-

cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya, “les persones amb me-
nys nivell socioeconòmic tenen una
probabilitat quatre vegades més
gran de morir abans dels 65 anys”.
Més dades contundents: els adults de
15 a 64 anys amb rendes baixes te-
nen vuit vegades més risc de patir
complicacions de salut, i la utilització
dels centres de salut mental, la taxa
d’hospitalització i la probabilitat de
consumir fàrmacs dels infants de pro-
genitors amb rendes baixes és entre
tres i cinc vegades més alta que en la
resta de nens i nenes.

Davant d’això, cal preguntar-se
d’on venen aquestes rendes que fan
que unes vides siguin més fàcils que
les altres. En contra de l’opinió llarga-
ment estesa que afirma que la rique-
sa depèn de la vàlua i l’esforç indivi-
dual, les dades de l’INE demostren
que les classes riques cada cop viuen
menys del salari i més del rendiment
del seu capital. En algunes zones de
Sant Cugat o Pedralbes, menys del
50% de la riquesa d’una família prové
dels salaris, mentre que més del 30%
dels diners els venen de llogar o ven-
dre pisos o d’altres activitats econò-
miques. En canvi, a l’Hospitalet o a
Sant Adrià el salari representa el 70%
de les rendes i les pensions un 20%.

Sis anys més de vida

“Les persones amb menys nivell socioeconòmic tenen
una probabilitat quatre vegades més gran de morir

abans dels 65 anys”, remarca un estudi
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Badalona

Vaga i protestes del servei de
neteja als hospitals de la ciutat

SALUT4Els treballadors del ser-
vei de neteja de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol i de l’Hospi-
tal Municipal de Badalona van
convocar divendres concentra-
cions de protesta per reclamar
que se’ls reconegui com a “per-
sonal essencial”. La plantilla
que desenvolupa la seva activi-
tat als dos centres sanitaris con-
sidera que no se’ls ha reconegut
econòmicament el “sacrifici” re-
alitzat durant els mesos de pan-
dèmia, malgrat que els empleats
estan “exposats al mateix risc
que el personal sanitari”.

Des del comitè d’empresa

de la companyia CLECE –titular
del servei a Can Ruti– apunten
que la tasca dels treballadors és
“primordial” per a una adequa-
da desinfecció i higiene del cen-
tre i reclamen una gratificació
com a part del personal essencial
de l’hospital. Per aquest motiu,
els empleats van fer vaga davant
de la porta principal de l’equi-
pament, aturant l’activitat una
hora per cada torn. A l’Hospital
Municipal, el personal de la
companyia Ndavant també va
concentrar-se amb el suport
d’UGT i CCOO per fer arribar la
mateixa reivindicació.

Nou furt en la taquilla d’un
agent de la Guàrdia Urbana

POLICIA4Investigació oberta
per un nou robatori a la comis-
saria de la Guàrdia Urbana de
Badalona. La regidora de l’àmbit
de Seguretat, Protecció Civil i
Convivència, Irene González, va
confirmar dimarts en una sessió
extraordinària del Ple que aques-
ta setmana s’ha tornat a produ-
ir un furt en la taquilla d’un altre
delegat sindical del cos, tal com
ja va passar a mitjans d’abril.

González preveu reunir-se
amb els comandaments poli-
cials per tractar el cas, que s’ha
produït al mateix vestidor on va

tenir lloc el furt anterior, una
zona d’accés restringit on no-
més poden accedir membres
del cos. Els Mossos d’Esquadra
continuen investigant el pri-
mer robatori.

Per altra banda, en la sessió
del Ple de dimarts, els grups de
l’oposició van demanar la di-
missió de la regidora del PP Rosa
del Amo pel cas dels 28.000 eu-
ros gastats en una campanya de
cartes i tríptics que no van arri-
bar a enviar-se, sinó que van ser
repartits “la major part” a través
de coordinadors de districte.

Reduiran el 35% del trànsit
de dos busos per Enric Borràs
MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona ha anunciat que re-
duirà un 35% el trànsit de dues
línies d’autobús per iniciar la pa-
cificació del carrer Enric Borràs.
En un comunicat, el consistori
apunta que la mesura acordada
amb els veïns –que preveu can-
vis en el recorregut de les línies
afectades– arrencarà aquest
maig i permetrà disminuir el
pas de vehicles per la via i el so-
roll que se’n deriva.

L’acord entre govern local i
veïns es produeix després de
mesos de protestes dels afectats,
que reclamaven la pacificació i
denunciaven el mal estat de la
via amb originals publicacions a
les xarxes. Amb l’actuació, el
consistori modifica el recorregut
de les línies M1 i M6, anul·lant el
tram que passava pels carrers
Enric Borràs i Mossèn Anton Ro-
meu i substituint les parades
eliminades per noves.

Protesta del personal de neteja a l’Hospital Municipal de Badalona. Foto: CCOO

Cartell a Enric Borràs. Foto: Twitter

POBRESA4Badalona és una de
les tres ciutats de Catalunya
amb més contrastos socioeco-
nòmics entre els seus barris.
Així ho ha confirmat un estudi
elaborat per l'Institut d'Esta-
dística de Catalunya (Idescat),
que ha analitzat l'índex socioe-
conòmic territorial (IST) dels
municipis de més de 50.000 ha-
bitants.

La investigació estableix el
seu criteri a través de la suma de
sis indicadors que engloben ocu-
pació, treballadors de baixa qua-
lificació, estudis i renda mitjana,
entre d'altres. En el cas de Ba-
dalona, les dades que reflectei-
xen un nivell socioeconòmic
més baix es troben a l'agrupació
censal número 9 (51,8), que cor-
respon a la zona oest de Sant
Roc, al sector proper a la plaça de
Camarón de la Isla. A l’altra
banda del barem es troba el
Centre, on l’indicador s’eleva
fins a superar els 120 punts.

Amb xifres semblants a Ba-
dalona se situa Girona, on la
zona de la Font de la Pólvora-
Vila-roja presenta un índex del
57,4, mentre que el barri de
Montjuïc ascendeix fins als 126,1.
La diferència és encara més pro-
nunciada, però, a Barcelona,
que té el seu mínim en els 64,9

que registra el barri de la Riere-
ta i el seu màxim en 138,6 punts,
a la zona de les Tres Torres.

L’estudi també revela que
Badalona i Santa Coloma –amb
sis agrupacions censals cadas-
cuna– són dels municipis amb
més zones amb un nivell so-
cioeconòmic molt baix.

L’autopista C-31 al seu pas per Badalona. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Badalona, entre les ciutats amb
més desigualtats entre barris

» La ciutat lidera el rànquing català juntament amb Barcelona i Girona
» El Centre i Sant Roc, els barris amb l’índex més alt i més baix

Serveis | La fibra òptica arribarà a Dalt la Vila abans del 2022
Els veïns del barri de Dalt la Vila de Badalona tindran accés a fibra òptica abans que
finalitzi l'any 2021. Així ho va anunciar el consistori, que ha arribat a un acord amb

Vodafone per cablejar els 200 habitatges del nucli antic que fins ara no tenien servei.
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Santa Coloma

COMUNICACIÓ4La façana prin-
cipal i la vorera de l’edifici on hi ha
la redacció del diari El Mirall.net
de Santa Coloma van aparèixer di-
jous de la setmana passada amb
esquitxos de pintura taronja i
amb pintades amb el missatge “El
Mirall de l’Ajuntament. Brut de
mentides”. Segons apunta el ma-
teix mitjà, els fets van tenir lloc de
matinada i també es van veure
afectats alguns comerços pro-
pers al bloc atacat.

L’editora del mitjà ja ha pre-
sentat una denúncia exposant els
fets a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra, que ja estarien in-
vestigant el cas. Des d’El Mi-
rall.net assenyalen que “les sos-
pites apunten que aquesta acció
estaria relacionada amb el con-
flicte urbanístic que hi ha al vol-
tant de la reforma del casc antic
de la nostra ciutat”. Tots els
grups municipals han condem-
nat aquest atac contra el diari.

SERVEIS4L’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet ha po-
sat en marxa dues noves convo-
catòries per facilitar l’accés al
mercat laboral de les persones
del municipi en situació d’atur.
Aquests plans d’ocupació per-
metran donar feina a un total de
195 veïns, que tindran un con-
tracte d’entre sis i vuit mesos i
que començaran a treballar du-
rant aquest mes de maig.

Segons detalla el consistori
en un comunicat, els progra-
mes de contractació compten
amb un pressupost de dos mi-
lions d’euros i s’emmarquen en
dos projectes diferents. Per una
banda, la majoria dels partici-
pants realitzaran tasques de mi-
llora de la via pública a través de
la iniciativa Treball als barris,
que preveu la creació de brigades
que faran de suport i reforç per
als diferents equips de treballa-
dors que s’encarreguen de la
neteja i del manteniment dels

carrers i de les zones verdes de
la ciutat. En aquest sentit, les
persones contractades ja van
ser instruïdes prèviament en un
mòdul de formació específic.

Per altra banda, una trente-
na dels participants formaran
part dels plans d’ocupació im-
pulsats i sufragats per la Dipu-
tació de Barcelona i que consis-
teixen en la realització de dife-
rents tasques de reforç tècnic-

administratiu en dependències
municipals.

Les dues convocatòries han
estat impulsades pel Servei d'O-
cupació de Catalunya (SOC) i la
Diputació en col·laboració amb
el consistori, que s’ha encarregat
de la gestió de les iniciatives a tra-
vés de l’empresa municipal Gra-
meimpuls. La previsió és que
pròximament hi hagi noves ac-
tuacions en matèria d’ocupació.

L’alcaldessa Núria Parlon amb participants dels plans d’ocupació. Foto: Aj.

Nous plans d’ocupació locals
per treure de l’atur 195 veïns

Atac vandàlic contra la
redacció del diari ‘El Mirall’

Actes | Homenatge als veïns deportats a camps d’extermini
L’Ajuntament de Santa Coloma va organitzar dimecres als jardins del museu Torre

Balldovina un acte en homenatge als veïns del municipi que van ser deportats a
camps d’extermini nazis amb motiu del Dia Nacional d’Homenatge als Deportats.

Les pintades a l’edifici de la redacció d’El Mirall.net. Foto: @gespanyolc

MEDI AMBIENT4La flamant al-
caldessa de Sant Adrià, Filo Ca-
ñete, va reunir-se aquesta set-
mana amb representants de di-
verses entitats ecologistes locals
i moviments veïnals per acostar
postures i treballar conjunta-
ment en la millora de la ciutat en
clau mediambiental. Les dues
parts van valorar positivament la
trobada com una oportunitat per
establir una col·laboració més
estreta entre consistori i movi-
ments veïnals, una relació on
fins ara hi havia més diferencies
que punts de trobada.

“Vam tenir una molt bona
reunió amb l’alcaldessa. Espe-
rem aconseguir millores en el
treball conjunt amb la regidora
Ruth Soto. Pel bé i la salut de
tots”, assenyalava a través de les
xarxes socials Airenet, una de les
entitats presents. A la trobada
també hi van assistir represen-
tants de la Marea Verde de Sant
Adrià i de la plataforma Stop
Crematori, que aquesta setma-
na espera la publicació de la sen-

tència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
sobre el cas de la llicència del Ta-
natori del Litoral.

Cal recordar que la platafor-
ma va  decidir presentar un recurs
d’apel·lació al TSJC després que
la jutgessa d’Instància del Jutjat
Contenciós Administratiu nú-

mero 10 de Barcelona desestimés
la denúncia que l’entitat havia
presentat per l’atorgament de
les llicències de construcció al cre-
matori. En les seves al·legacions,
Stop Crematori apuntava que la
primera sentència no contrade-
ia amb suficients “arguments ju-
rídics sòlids” el cas denunciat.

La incineradora TERSA, un dels equipaments en el punt de mira. Foto: A.R.

Acostament de postures entre
Cañete i entitats ecologistes

Sant Adrià

SUCCESSOS4Una trentena de
vehicles van aparèixer dilluns al
matí calcinats al Barcelonès
Nord. L’incendi més greu va te-
nir lloc minuts abans de les dot-
ze de la nit al barri de Sant Roc
de Badalona, concretament al
pàrquing de sota el pont de l’au-
topista, on van cremar fins a
quinze vehicles.

Segons informació facilita-
da pels Bombers de la Genera-
litat de Catalunya, durant la
matinada de dilluns també es
van produir tres incendis més,

dos a Sant Adrià de Besòs i un
a Santa Coloma de Gramenet.
En el primer municipi els focs
es van declarar a la Gran Via de
les Corts Catalanes –on van
cremar tres cotxes i cinc mo-
tos– i a la cantonada del carrer
Major amb el carrer de les Mo-
reres, que va afectar un vehicle
i un contenidor. Pel que fa a
Santa Coloma, els efectius d’e-
mergències van haver d’actuar
en un incendi al carrer de Sant
Joan, on cremaven dos vehicles
i dos contenidors.

Cremen prop de 30 vehicles
en una nit al Barcelonès Nord

Efectius dels Bombers de la Generalitat en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Natura | Apareix un cabirol a la desembocadura del Besòs
Diversos usuaris han compartit aquesta setmana a través de les xarxes la imatge
d’un cabirol fotografiat per Antonio Elías a Sant Adrià de Besòs, en concret a la
desembocadura del riu Besòs. No és habitual veure exemplars així en aquesta zona.



TIANA4Nou capítol en el cas de
les polèmiques obres del cinema
a la Sala Albéniz de Tiana. El re-
gidor de JxCat Mateu Hernández
defensa que va rebre autoritza-
ció verbal per part de l’equip de
govern per instal·lar els cables de
so a l’equipament deu dies abans
de l’inici de l’actuació. Així ho va
assegurar Hernández en la ses-
sió del Ple celebrada dimarts, on
també es va fer públic que el con-
sistori ja ha retirat la discutida
instal·lació d’àudio.

“En la reunió de govern del 4
de desembre vaig exposar  la ne-
cessitat de posar els cables amb
anterioritat als conductes d’aire.
Tothom ho va entendre i se’m va
donar l’autorització de paraula
per col·locar-los. Tot l’equip de
govern era coneixedor de la ins-
tal·lació dels cables més d’un
mes i mig abans del que consta
a la versió oficial”, va apuntar
Hernández, que també va la-
mentar la retirada d’uns cables
que no “condicionaven” l’espai.

El regidor de JxCat va rebre
la rèplica instantània de l’alcal-

dessa Marta Martorell, que el va
acusar de mentir: “Les seves
afirmacions són mentida i no s’a-
costen ni s'adeqüen a la realitat
existent”. El portaveu de Junts
per Tiana, Isaac Salvatierra, va
demanar un cop més l’inici d’u-
na investigació per determinar
qui tenia coneixement de les ob-
res i va assegurar que, de con-
firmar-se la versió d’Hernán-
dez, Martorell hauria de dimitir
com a batllessa.

Sobre la retirada dels cables
de la Sala Albéniz, el govern lo-

cal va justificar la decisió argu-
mentant que la seva instal·lació
es va fer sense “autorització ex-
pressa” i sense seguir el proce-
diment establert. També va de-
tallar que l’actuació ha costat
prop de 3.000 euros, que d’en-
trada assumirà el consistori.

A la sessió de dimarts també
es van aprovar els nous pressu-
postos del 2021 gràcies al suport
de JxCat i malgrat la negativa de
Junts per Tiana. Ambdós grups,
però, van criticar que no es por-
tés en un Ple extraordinari.

línianord.cat 6 de maig del 2021

Montgat | Tiana
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El Ple rebutja les al·legacions 
i aposta per ampliar el Mercat
MONTGAT4El Ple del mes d'a-
bril a l'Ajuntament de Montgat
va decidir per la mínima deses-
timar les al·legacions dels grups
de l'oposició i seguir endavant
amb el projecte d'ampliació del
Mercat. En la sessió celebrada la
setmana passada, els grups van
donar llum verda a la proposta
amb nou vots a favor i vuit en
contra, una decisió molt critica-
da des d'ERC, que no veu en
aquesta ampliació un “interès
públic” justificat.

Les formacions també van
aprovar al límit els convenis

de col·laboració amb Tiana per
a la gestió de la Deixalleria i per
a la conservació i manteniment
del parc del Tramvia. En l’a-
partat de mocions, el Ple va
votar de forma unànime a favor
de la proposta presentada per
ERC i Montgat En Comú Po-
dem per reclamar a la banca un
servei i atenció adequats a la
gent gran. No va rebre l’apro-
vació, però, la polèmica moció
presentada pels tres grups de
l’oposició per impulsar i recu-
perar les polítiques de partici-
pació ciutadana al municipi.El Ple de dimarts a l’Ajuntament de Tiana. Foto: Ajuntament

Encreuament d’acusacions per
les obres del cine a l’Albéniz

El Ple del mes d’abril a l’Ajuntament de Montgat. Foto: Aj.

Política | Callau, nou membre de la gestora del PSC a Tiana
L’exalcalde de Sant Adrià Joan Callau s’ha incorporat a l’equip de la Comissió Gestora

que coordina l’Agrupació del PSC de Tiana des de la dimissió del primer secretari Xavier
Doñate el gener. Callau serà una figura clau per redreçar l’actual situació de la formació.
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Esports

La Penya encara l’avantpenúlti-
ma jornada de la fase regular de
la lliga ACB de bàsquet amb la
classificació per al play-off a to-
car. De fet, el més probable és que
els de Carles Duran tanquin
aquest primer tram de la classi-
ficació en la setena plaça, cir-
cumstància que creuaria els verd-
i-negres amb el segon classificat...
que gairebé amb tota probabili-
tat serà el FC Barcelona.

Sigui com sigui, els badalonins
afrontaran demà passat un des-
plaçament a Vitòria per jugar
contra un Baskonia que encara té
dues jornades pendents (una d’e-
lles, encara sense data) i que en
el millor dels casos podria ser ter-
cer al final de la lliga regular. Ar-
turs Zagars, Demetrius Jackson
i Xabi López-Arostegui, les baixes

que arrossega Duran en els dar-
rers partits, seguiran fora de la di-
nàmica verd-i-negra.

REMUNTADA SENSE PREMI
Els badalonins, doncs, voldran
tornar a la dinàmica de resultats
positius que va acabar dissabte
passat a la pista de l’Unicaja de
Màlaga (102-93). La Penya va
caure a la pròrroga al Martín
Carpena en un partit espectacu-

lar, amb una remuntada en el
darrer parcial, però que no ser-
viria perquè l’equip sumés la ter-
cera victòria seguida.

Especialment brillant a An-
dalusia va estar Neno Dimitrije-
vic, que va jugar el seu millor par-
tit a la lliga. El base macedoni va
anotar 27 punts, va col·locar dos
taps, va repartir vuit assistències
i va enfilar-se fins als 30 punts de
valoració, la seva millor marca.

El de dissabte serà el segon partit seguit a domicili. Foto: M. Pozo / Unicaja

La Penya té a tocar la seva
presència al ‘play-off’ de l’ACB
» L’equip visita Vitòria en l’avantpenúltima jornada de la lliga regular
» Partidàs a Màlaga: el conjunt de Carles Duran cau a la pròrroga

Els Dracs tornaran a jugar-se
el títol contra Black Demons

Repetició de la fi-
nal del 2019. Els
Badalona Dracs

es jugaran l’onzè títol de la Se-
rie A del futbol americà estatal
contra Las Rozas Black De-
mons, en un partit que es juga-
rà el dissabte de la setmana
que ve a les set de la tarda a l’Es-
tadi Municipal de Badalona.

El conjunt d’Óscar Calatayud
va accedir a la final de forma cla-
ra, derrotant els Osos Rivas per
21-0 en la segona semifinal, ju-
gada diumenge al Camp Muni-
cipal de Montigalà. Els Dracs es

van beneficiar de la lesió del
quarterbackdels visitants, Gar-
rett Dellechiaie, en la primera ju-
gada del partit i van poder con-
tenir l’ofensiva dels Osos. La de-
fensa badalonina és la millor del
campionat i va confirmar-ho de
nou sense concedir ni un punt.

De fet, el primer quart es va
tancar amb el resultat inicial, i no
seria fins al segon parcial quan els
de Calatayud anotarien els dos
primers touchdowns (de la mà de
Mike Taylor i Dario Dobrolevski),
mentre que la sentència arriba-
ria per part de Niko Lester. 

L’Industrias no para 
de guanyar al Pavelló Nou

D’ençà que l’Industrias
ha tornat a jugar al
Pavelló Nou, l’equip

de Javi Rodríguez ha guanyat tots
els seus partits. El darrer va ser
abans-d’ahir, contra el Córdoba
(5-3) en una nova demostració de
caràcter contra els andalusos.

El partit va començar amb un
gol dels visitants al minut 7, però
Tomas Drahovsky i Khalid, en un
lapse de tres minuts, capgirarien
el resultat. L’Industrias, però,
veuria com els cordovesos igua-
laven de nou el matx abans del
descans. Uri Santos tornaria a po-

sar els colomencs al capdavant en
el resultat amb un gol al quart mi-
nut de la represa, i tot i que Ze-
qui equilibraria el resultat per úl-
tima vegada, els gols d’Albert
Cardona i d’Álex Verdejo farien
que els tres punts es quedessin a
Santa Coloma.

La setmana, però, encara no
ha acabat, ja que demà passat a
dos quarts de set de la tarda l’e-
quip serà a Torrejón de Ardoz per
jugar a la pista del Movistar In-
ter en un altre partit clau per de-
terminar les seves opcions de
disputar el play-off.

El CF Badalona, obligat 
a guanyar contra l’Hércules

Els resultats de les dar-
reres jornades ho deixen
ben clar: el Club Futbol

Badalona està obligat a derrotar
l’Hércules aquest dissabte a les set
de la tarda si l’equip vol seguir te-
nint opcions d’acabar la segona
fase entre els dos primers i jugar
el play-offd’ascens a la futura Pri-
mera Divisió RFEF.

I és que després de perdre per
la mínima a la Nucía (1-0), els de
Manolo González tenen 32 punts,

els mateixos que el Llagostera
(però amb dos partits més jugats
que el conjunt gironí), un més
que el Lleida Esportiu (i també
una jornada més disputada) i
dos més que el seu pròxim rival.

El conjunt alacantí, però, és
l’equip del grup III-D que més
jornades pendents té; en el par-
tit de la primera volta, jugat fa
gairebé un mes, els escapulats
van perdre per la mínima al
José Rico Pérez (1-0).

Un moment de la semifinal. Foto: Joan Sancho / FEFA

Foto: Twitter (@cfhercules)

Handbol | Doble cita per a l’Adrianenc a la Verneda
Demà passat contra el Málaga i diumenge contra el Zamora. L’Handbol

Adrianenc de Lorenzo Rueda comença, demà passat, el mes en el qual es
decidirà si el conjunt lila segueix a Divisió de Plata o perd la categoria.

Pau Arriaga
BADALONA

KARATE4Dilluns passat, l’As-
sociació Juvenil Karate Can Pei-
xauet anunciava que l’Ajunta-
ment de Santa Coloma els ha co-
municat la intenció de no seguir
vinculat al seu projecte social
(no cedint espais de la biblioteca
de Can Peixauet, epicentre de la
iniciativa), de manera que l’enti-
tat diu que no podrà assegurar la
seva continuïtat, “com a mínim
en les mateixes condicions” que
hi havia fins ara.

I és que a banda de les classes
de karate, l’associació ofereix
classes de repàs particular a joves

de la ciutat, els ajuda en la seva in-
serció laboral (amb aspectes com
la redacció del currículum) i els
forma, amb tallers i xerrades.
Tot, sense cap cost per a ells.

Des de dilluns, però, l’allau de
suports que han rebut d’entitats,
partits i gent de tots els àmbits de
la vida de la ciutat els ha aclapa-
rat. “És increïble veure com la
gent es bolca amb tu. Ens han ar-
ribat al cor tots els missatges que
hem rebut, donen sentit a la fei-
na que fem”, explica José Luis Re-
dondo, ànima del projecte i pre-
sident de l’entitat, a Línia Nord.

Redondo, a més, assegura que si
el consistori canvia la seva postura
el projecte podria continuar en-
davant. “Intentarem no tancar del
tot, però el que volem que quedi
clar és que si no mor és per la gent.
Va néixer per la gent i ha viscut
per la gent”, diu, orgullós.

La iniciativa va néixer fa nou
anys, i tot i que al principi es feia
a la llera del riu, un any després
va ser inclosa al Pla d’Acció de Bi-
blioteques. En aquest temps, el
projecte ha rebut premis, com el
de la Fundació Catalana de l’Es-
port, per la seva feina.

Un cop letal a Can Peixauet?

Redondo, amb alguns dels joves del projecte. Foto: Twitter (@dojocanpeixauet)
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4La Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS) ha creat un
nou portal web que és molt més
que això. Es tracta d’Import@ss,
un nou model d’atenció en el qual
el ciutadà se situa al centre dels ser-
veis digitals, que s’han redisseny-
at, organitzat i presentat amb l’ob-
jectiu de fer-los senzills d’utilitzar,
clars i intuïtius. 

Import@ssofereix informació i
una quarantena de serveis de tra-
mitació, així com una àrea perso-
nal on pots consultar les teves da-
des de forma personalitzada, sigui
quina sigui la teva situació laboral.
Per exemple, hi pots entrar per con-
sultar el teu número de la Segure-
tat Social o per veure la teva vida
laboral. S’hi pot accedir tant des
d’ordinadors com des de telèfons
mòbils o tauletes. 

COM S’ORGANITZA?
El portal té dues parts, una pàgina
principal d’accés públic i una àrea
personal. A l’àrea pública trobaràs
tota la informació necessària per fer
qualsevol tràmit o gestió, en un
llenguatge proper i comprensi-
ble. També presenta els serveis de
la TGSS agrupats en quatre grans

categories per facilitar-te la recer-
ca d’allò que necessites. L’àrea per-
sonal, com el seu nom indica, és un
espai totalment personalitzat per
consultar totes les teves dades. 

QUÈ HI PUC FER?
Entre els quaranta serveis que ofe-
reix el portal Import@ss, hi ha la
possibilitat de consultar i obtenir in-
formes, entre altres qüestions, so-
bre la teva situació laboral, així
com veure la teva vida laboral de
forma digital i descarregar-te’n
l’informe en format PDF. 

També et permet informar-te i
fer tràmits com a autònom, con-
sultar i modificar les teves dades per-
sonals de contacte i de domicili, con-
sultar i pagar deutes, accedir a do-
cuments relacionats amb els teus
tràmits de la llar i un llarg etcètera. 

COM A AUTÒNOM
Si ets autònom, disposes d’una
pàgina específica en la qual tro-
baràs, agrupats, tots els tràmits
que puguis necessitar i la infor-
mació que et caldrà saber abans de
fer servir cap servei. També comp-
tes amb una guia que dona res-
posta als dubtes que et puguin sor-

gir abans, durant i després de fer
qualsevol tràmit. 

A més, la TGSS està treballant
perquè a la teva àrea personal tin-
guis accés a tota la informació re-
lacionada amb la teva activitat. 

FEINA DE LA LLAR
La TGSS ha tingut en compte la fei-
na de la llar per les seves caracte-
rístiques particulars. Tant si ets tre-
ballador o ocupador d’aquest sec-
tor, disposes d’una secció per a tu.

No cal que coneguis la legis-
lació ni els passos administratius
del tràmit que vulguis fer, ja que
Import@ss t’acompanyarà i et gu-
iarà mentre el facis, explicant-te
què suposarà cadascuna de les te-
ves decisions i els drets i obliga-
cions que impliquin. 

Com a treballador, podràs con-
sultar les condicions de feina de-
clarades pel teu ocupador en tra-
mitar la teva alta a la Seguretat So-
cial, així com la quota que ingres-

sa i la part que et correspon apor-
tar. Com a ocupador, podràs veu-
re a qui tens contractat, la data en
què va començar a treballar, la
pròxima quota que es carregarà al
teu compte i la jornada i el salari de-
clarats. També podràs modificar les
teves dades de contacte, el domi-
cili on treballa l’empleat i el comp-
te bancari on tens domiciliats els
pagaments. A més, comptaràs
amb un simulador per obtenir una
aproximació de la quota a pagar.

» La Tresoreria General de la Seguretat Social ha creat un nou portal per atendre el ciutadà
» La plataforma ofereix informació, fins a quaranta serveis i una àrea personal exclusiva

Al nou portal s'hi pot accedir tant des d'ordinadors com des de telèfons mòbils o tauletes. Foto: Pexels

Un nou web on tu ‘Import@ss’
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El vell coronel i la seva dona viuen en la
misèria, esperant la carta del govern en
la qual li comuniquin la concessió de la
pensió promesa pels seus serveis durant
la guerra. Però aquesta carta mai arriba.
Carlos Saura dirigeix Imanol Arias en
aquesta adaptació de la cèlebre no-
vel·la de Gabriel García Márquez.

Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

El coronel no tiene quien le escriba
Carlos Saura

La banda tarragonina Cultrum acaba de
publicar el seu tercer àlbum, Avui (Picap,
2021), després de cinc anys de descans.
Amb una desena de cançons, el grup de-
mostra que manté ben viva la seva es-
sència festiva, però també que hi ha ha-
gut una maduresa musical des de la seva
fundació, l’any 2012. Ara s’atreveixen
també amb un toc electrònic.

Música

El olvido que seremosnarra la vida del met-
ge Héctor Abad Gómez (Javier Cámara),
activista pels drets humans al Medellín
dels anys 70. Era un pare de família pre-
ocupat tant pels seus fills com per tots els
nens de les classes populars. A casa seva
es respirava vitalitat, però la tragèdia era
ben a prop. Basada en el llibre homònim
del colombià Héctor Abad Faciolince.

Pelis i sèries

El olvido que seremos
Fernando Trueba

Avui
Cultrum

L’exposició de Tricicle
Durant quatre dècades, Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir

han fet riure milions de persones de totes les edats, orí-
gens i preferències. Tricicle ha estat una fórmula d’èxit i el
Palau Robert de Barcelona acull ara una exposició per re-
passar la trajectòria de la companyia, amb fragments au-
diovisuals, objectes emblemàtics, records personals i al-

tres sorpreses per als visitants. La mostra, comissariada per
l’arquitecte Juli Capella, es va inaugurar el 4 de maig i es

podrà veure fins a l’octubre. Com tot el que té a veure amb
Tricicle, promet posar de bon humor tothom qui la vegi.

Natalia Peluso (Luján, Argentina, 1995), més co-
neguda com a Nathy Peluso, s’ha convertit en
tot un fenòmen. La cantant i compositora ar-
gentina està de moda, sobretot entre la gent

jove. Cançons com Delito i Sana Sana –del seu
últim disc, Calambre (2020)–, o la seva famosa
col·laboració amb el productor Bizarrap serien
imprescindibles a les discoteques si estiguessin
obertes. Tot i que va néixer a l’Argentina, Peluso
es va mudar a Espanya el 2004. Ha viscut a Ala-
cant, Múrcia i Madrid, i actualment resideix a

Barcelona. Precisament, a la capital catalana és
on va donar el tret de sortida a la gira de Calam-

bre. El 30 d’abril va omplir el Palau de la Música
amb els seus ritmes llatins davant d’un públic
entregat. Després del concert, va publicar a les

xarxes una foto amb una rosa digna de Sant
Jordi i un missatge d’agraïment als fans.

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
El seu últim àlbum, ‘Calambre’, ha estat tot un èxit

Famosos

Estrenar la gira a Barcelona, on viu
Va actuar al Palau de la Música el passat 30 d’abril

Fascinació
Les expectatives eren altes, però sembla que les va superar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Quan el seu rival s’emporta la plaça de
catedràtic que tant desitjava, en More-
lla s’adona que necessita escriure i fer
avançar la seva carrera. En paral·lel, la seva
dona, ginecòloga, viu una experiència
per a la qual no estava preparada i el seu
nebot arriba a Barcelona per passar-hi
uns mesos. “Una excel·lent exhibició de
força literària”, segons Melcior Comes.

Llibres

Els angles morts
Borja Bagunyà
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|R-Type Final 2
El retorn d’un clàssic: R-Type Final 2 ja és aquí i ens convida a combatre

de nou l’Imperi Bydo. Disponible per a PC, PS4, Switch i Xbox One.



23 | 

Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

NO AFEGIR-NE

Podem substituir la sal per herbes i espècies 
perquè el menjar ens sembli tant o més gustós

ALTRES

HERBES I ESPÈCIES

AMB ELS NENS...

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

i SALUT

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que “la ma-
joria de persones consumeixen massa sal, de 9 a 12 grams
al dia de mitjana; és a dir, dues vegades la ingesta màxima

recomanada”. El consum excessiu de sal es relaciona amb la hi-
pertensió arterial i augmenta el risc de patir altres cardiopaties i
accidents cerebrovasculars. L’OMS estima que cada any es po-
drien evitar 2,5 milions de morts si el consum mundial de sal es
reduís als nivells recomanats. Per això, els estats membres de
l’organització s’han compromès a disminuir en un 30% el con-
sum de sal de la població mundial de cara al 2025.

Després de llegir això, el més probable és que vulguis reduir
la presència de la sal als teus àpats. Però no és fàcil: la sal és a tot
arreu i, quan no hi és, la trobem a faltar perquè ens hi hem acos-
tumat. La bona notícia és que el sentit del gust es pot educar.

L’OMS recomana directament deixar d’afegir sal durant la
preparació dels plats i no posar el saler a taula. Perquè el menjar
no ens sembli insípid, podem substituir-la per herbes i espècies.
També aconsella limitar el consum d’snacks salats (sobretot els
ultraprocessats) i escollir productes hiposòdics (baixos en sal).

Sal: sí, però poca

L’OMS recomana no afegir sal quan cuinem i no posar 
el saler a taula per evitar que els comensals se’n posin

Les claus

L’organització aconsella limitar el consum d’snacks salats 
i prioritzar els productes hiposòdics, és a dir, baixos en sal

Cal no acostumar-los des de petits a menjar amb sal,
sobretot tenint en compte que el gust s’educa
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