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Creix la xifra de menors
LGTBI que denuncien que
pateixen discriminació

Els Badalona Dracs
d’Óscar Calatayud guanyen
la cinquena lliga consecutiva
12 anys
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Els afusellats al Camp de la
Bota tindran aviat el memorial
El Govern adjudica el projecte ‘Bosc d’empremtes’ del campus Diagonal-Besòs perquè estigui fet l’any que ve pàg 10
pàgs 8 i 9

“Avui es viu millor
a Cornellà que
a molts barris
de Barcelona”
Entrevista
a José Montilla,
expresident
de la Generalitat

BADALONA pàg 7

Alerten que el trànsit
del carrer Enric Borràs
crea esquerdes als pisos

Foto: Joanna Chichelnitzky

SANTA COLOMA pàg 10

Els ‘botellons’ són un
problema real a la ciutat?
COMUNICACIÓ pàg 11

Neix Línia, el diari
digital metropolità
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Créixer en un entorn hostil
» Les demandes presentades per menors LGTBI van créixer el 2020, però només són un 3% del total
» Els infants i adolescents del col·lectiu poden patir rebuig tant als centres educatius com a casa
Anna Utiel
BARCELONÈS NORD
Quan un menor torna de l’escola o de l’institut i explica a casa
que els companys li fan bullying,
el més habitual és que la família
li faci costat. Però quan aquest assetjament escolar es produeix
per raó d’orientació sexual o d’identitat o expressió de gènere,
pot passar que el rebuig vingui
també de part de la família. Pot
passar i passa.
L’entitat Ahora dónde ofereix acompanyament i acollida
a joves del col·lectiu que pateixen LGTBI-fòbia al seu entorn
familiar. Aquesta iniciativa va
sorgir el setembre de 2019 amb
la voluntat de posar sobre la taula una realitat “invisibilitzada”,
assegura la seva fundadora i
presidenta, Gemma Brulles. La
majoria de casos que atenen
són de majors d’edat, però ara
estan treballant la coordinació
amb els centres educatius per
abordar el problema abans. La
idea és que els psicòlegs i pedagogs escolars detectin si hi ha
alumnes LGTBI en aquesta situació i els derivin a Ahora dónde. L’entitat els pot donar eines
per sortir de l’armari amb la família o, si ja ho han fet i la reacció ha estat negativa, els ofereixen un servei de mediació. El
següent pas és l’acollida.
Segons alerten des de l’Observatori Contra l’Homofòbia
(OCH), l’atenció a menors d’edat ha presentat un creixement
des de l’esclat de la pandèmia,
però encara suposa només un
3% del total d’actuacions que es
va registrar el 2020. El psicòleg
social i coordinador tècnic de
l’OCH, Cristian Carrer, apunta
que la majoria dels casos de
menors que arriben a mans de

les entitats són per assetjament
escolar. És a dir, sovint els infants i adolescents LGTBI s’han
d’enfrontar a la manca d’acceptació tant a casa com a l’escola o
l’institut. Si bé en els últims
anys els centres educatius han
evolucionat bastant en aquest
sentit, Carrer assenyala que “la
diversitat afectivosexual i de gènere encara no apareix en el currículum escolar”.
“De cara al 17 de maig [Dia internacional contra l’LGTBI-fòbia] ens van trucar des de molts
centres, i això està molt bé, però
cal anar més enllà”, apunta. També insisteix en la importància de
“treballar des del principi, a tots
els nivells, perquè si no es parla
de diversitat des de l’escola, quan
els alumnes arriben a l’ESO pot
esclatar l’LGTBI-fòbia”.
A més, en etapes tan complicades com la preadolescència i l’adolescència, sovint la víctima
d’assetjament no entén per què
l’ataquen i opta per callar. El

El 17 de maig va celebrar-se el Dia Internacional Contra l’Homofòbia. Foto: Gemma Sánchez/ACN

mateix passa amb els companys
que podrien ser defensors de la
víctima, que sovint no diuen res
perquè temen que, si alcen la veu,
els agressors els atacaran també
a ells. Per tant, molts cops les víctimes “no tenen una xarxa de suport”, resumeix Carrer.
Una altra qüestió a tenir en
compte és que els episodis d’assetjament escolar no sempre es
produeixen a les aules amb professors, sinó a l’entrada i sortida
del centre, als passadissos, al
pati o al menjador. Per això, Carrer demana que la formació en
aquesta matèria s’estengui “a tot
el personal de serveis” que pot treballar en un centre.
MENORS AGRESSORS
“Molts cops els agressors són
nois menors que actuen en manada”, lamenta el president de
l’OCH, Eugeni Rodríguez, que es
mostra molt preocupat per
aquest fet. “Alguna cosa s’està
fent malament”, diu Carrer, que

aposta per la “pedagogia restaurativa” i no per la criminalització
d’aquests menors, i que convida

a pensar en el tipus de context
que acaba propiciant aquesta
mena d’agressions.

Versió ‘digital’ i reivindicativa
del Dia contra l’LGTBI-fòbia
ACTES4L’edició d’enguany
del Dia Internacional contra
l’Homofòbia es va viure amb
especial intensitat a Sant
Adrià de Besòs. Des del consistori es van impulsar diverses iniciatives, com ara tallers de conscienciació per
prevenir casos de LGTBI-fòbia als centres educatius o accions com la creació d’un
fons documental sobre aquesta temàtica a les biblioteques
municipals.
Pel que fa a la resta de
municipis del Barcelonès
Nord, la commemoració d’aquesta data va tenir més pre-

sència a les xarxes socials
que al carrer. En el cas de
Santa Coloma, per exemple,
tant el govern local com l’entitat Entenem Santa Coloma
LGTBI van preparar dos vídeos per reivindicar els drets
de les persones LGTBI.
A Badalona, els diferents
grups municipals de l’oposició
van aprofitar per tornar a posar sobre la taula la creació
d’un Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI a la ciutat,
una reclamació que ja han
traslladat a l’executiu encapçalat per Xavier García Albiol
en diverses ocasions.
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Computació quàntica?
per Josep Oncins, membre de Restarting Badalona

s preveu que, pels volts del 2030, el mercat
de la computació quàntica arribi als 65.000
milions de dòlars, partint dels 500 milions
als quals tot just va arribar el 2019. Segons
una estimació del CIR, els ingressos de la computació quàntica estan fixats en 8.000 milions de dòlars
només el 2027.
La Xina va llençar el primer satèl·lit quàntic el 2016.
Els Estats Units, Alemanya, Rússia, l’Índia i la Unió
Europea han intensificat els esforços envers la computació quàntica entenent que té un potencial estratègic molt important. El mateix president Trump va
autoritzar la despesa de 1.200 milions de dòlars en ciència quàntica per al període 2019-2023 (National
Quantum Initiative Ac). El govern de l’Índia va anunciar, dins dels pressupostos del 2020, un desemborsament de 1.120 milions de dòlars per al període 20202025. De la mateixa manera, Europa finança amb
1.000 milions d’euros un seguit de projectes d’investigació dins el camp de la quàntica.
QUÈ ÉS LA COMPUTACIÓ QUÀNTICA?
Un ordinador quàntic és un ordinador on les lleis que
el descriuen no són les de la física clàssica, sinó les de
la física quàntica. Així, en lloc de bits tindrem qbits
(també anomenats cúbits o qubits). Els qbits, com els
bits, poden valer 0 o 1, però –i aquí està la gran diferència– també poden valer 0 i 1 a la vegada.
Podem veure que un ordinador quàntic és capaç
de calcular moltes solucions d’un problema a la vegada
i, si sabem dissenyar el programa de manera adient,
podem trobar, d’entre totes les solucions, la que és més
probable que sigui la correcta. Per tant, podem entendre que una gran diferència entre un ordinador clàssic i un de quàntic és que el clàssic explora totes les solucions una rere l’altra i finalment troba la correcta,
mentre que un ordinador quàntic té totes les solucions
alhora i, de cop, troba aquella que és la correcta.
No hem de confondre la velocitat de càlcul amb la
quantitat d’informació. És a dir, un ordinador quàntic no dona més informació que un de clàssic, ja que
amb n qbits podem transmetre com a molt n bits d’informació (teorema de Holevo), el que passa és que un
ordinador quàntic pot trobar solucions d’una manera diferent que un clàssic. Dit d’una altra manera, un
ordinador quàntic no farà res que no pugui fer un or-

dinador clàssic (segons David Deutsch), però sí molt
més ràpid.
QUIN AVANTATGE SUPOSA AIXÒ?
Doncs una capacitat de càlcul exageradament més bèstia que la d’un ordinador clàssic.
Entenem com a supremacia quàntica el punt al qual
un ordinador quàntic serà capaç de completar un càlcul matemàtic que està, demostrablement, més enllà
de les capacitats del superordinador més potent.
Google, usant el seu ordinador quàntic, ha solucionat
un problema matemàtic en 200 segons, mentre que
un superordinador clàssic tardaria 1.000 anys a solucionar el mateix problema.
Arribar a la supremacia quàntica ens permetrà
avançar en camps on ara ens resulta extremadament
difícil o massa complex investigar. Així doncs, els camps
on serà de més utilitat en un inici poden ser:

Un ordinador quàntic ofereix una
capacitat de càlcul molt superior
a la d’un ordinador clàssic
- Simulació. Simular el comportament de la matèria a nivell molecular. Volkswagen i Daimler, per exemple, usen ordinadors quàntics per simular la composició química de les bateries de cotxe per fer-les més
eficients. També hi ha alguna farmacèutica que els
aprofita per a la creació de nous fàrmacs.
- Optimització. Els problemes d’optimització
són un camp on els ordinadors quàntics seran capaços
de treballar molt bé, ja que poden, a partir de quantitats ingents de dades, trobar solucions de manera
molt ràpida. Airbus utilitza aquests algorismes per trobar les maniobres adients perquè un avió usi la quantitat òptima de gasolina. Una coneguda empresa de
transports executa aquests algorismes per a l’optimització del recorregut.
- Aleatorietat. La computació quàntica és capaç de
generar veritables nombres aleatoris. Això pot tenir una
aplicació directa als sortejos i a la teoria del joc, ja que
el resultat (a diferència dels nombres pseudoaleatoris
que un ordinador clàssic pot generar) és indeterminista.

- Intel·ligència artificial. Els problemes que formen part d’aquest camp són una bona base per a la
computació quàntica, ja que necessiten una gran quantitat de dades i de càlculs. Aquests models basats en
la computació quàntica poden millorar la resolució de
tota una gamma de problemes en els quals la intuïció
juga un paper important, com ara el reconeixement
del llenguatge natural, la simulació de mercats financers, la diagnosi mèdica, la detecció de possibles
errors en sistemes crítics o, fins i tot, la simulació del
comportament humà.
- Criptografia. El matemàtic Peter W. Shor va desenvolupar un algorisme capaç de factoritzar un nombre de manera increïblement ràpida. La factorització
d’un nombre és un problema complex que un ordinador clàssic pot tardar anys a resoldre i és la base de
la criptografia de clau pública, extensament usada (targetes de crèdit, comerç electrònic...). Això fa que, en
el moment que siguem capaços de construir un ordinador quàntic pràctic, aquest xifratge quedarà obsolet i s’hauran d’usar alternatives.
MERCAT ACTUAL
Actualment, el mercat està liderat per un grapat
d’empreses que estan investigant i desenvolupant maquinari capaç d’executar algorismes quàntics. Les tres
principals empreses que lideren el sector són IBM, investigant i construint un ordinador quàntic de propòsit
general; Google, que basa més la seva investigació en
la simulació, i D-Wave, que ha construït un ordinador
quàntic especialitzat en l’optimització de problemes.
Però també estan dedicant-hi recursos empreses
com Microsoft, Alibaba, Nokia, Airbus, HP, AT&T, Toshiba, Mitsubishi, Volkswagen...
Totes les despeses que fan aquestes companyies les
veuen com a inversions de cara al pronòstic que feia a
l’inici dels diners que mourà aquest canvi de paradigma. Quant guanyaria una empresa d’automoció que tingués una bateria de cotxe que durés 100 vegades més
que la resta? Quant ingressaria una farmacèutica que
hagués aconseguit trobar un fàrmac per aturar l’Alzheimer? Quin volum de negoci generaria una companyia que tingués un sistema de compra per internet milions de vegades més segur que l’actual? Quin mal podria fer un hacker capaç de trencar, en qüestió de segons,
la seguretat d’empreses com Visa, MasterCard, etc.?

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@Miquel_R

El problema no es que
ayer abrieran la puerta.
Es que aunque la cierren,
segurián habiendo miles de personas
esperando otra ocasión para huir. Pero
claro, abordar el porqué requiere repensar el sistema y aportar soluciones,
algo a lo que los que mandan no estan
dispuestos.

@MartaCarreras_
La Champions del FCB
va molt més enllà del títol. M’alegro moltíssim
de l’audiència bestial que va tenir la Final de Champions femenina a TV3.
1.670.000 catalans van connectar amb
la final. 778.000 espectadors de mitjana i 28,4% de share en simultani entre
TV3 i Esport3.
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@17Mn
La semana pasada, en
un restaurante un poco
pijito, donde puedes ver
desde niños pera a peña arrogante con
pinta de tronista, le pasamos los platos al camarero y nos dijo “¡Gracias! Se
nota el oficio, eh...”. (Nos reímos). La de
payasos que debe de aguantar diariamente.
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@EvaPiquer
D’una banda, la roba
de nena està hipersexualitzada. De l’altra, jo
als meus fills nens els vestia amb malles (comprades a les seccions de nena)
perquè són molt més còmodes que els
pantalons. ¿Tan difícil seria fer roba infantil adreçada a tota la mainada sense distincions?
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Els semàfors

Restarting Bdn

La Generalitat ha aprovat
destinar 11,6 milions d'euros a la
construcció de les noves escoles
Ventós Mir i Badalona Port.
D’aquesta manera, els dos
centres educatius veuen com
es desbloqueja una situació que
feia anys que estava enquistada.
pàgina 7

Badalona serà un dels vuit
municipis que s'estrenen aquest
2021 en la Mobile Week
Catalunya. L'associació
Restarting Badalona ha preparat,
en col·laboració amb el
consistori, una programació de
tres dies amb tallers i xerrades.

Hosp. Esperit Sant

pàgina 7

Voluntaris de l'Hospital de
l'Esperit Sant de Santa Coloma
organitzen setmanalment, en
col·laboració amb l'Associació
Espanyola Contra el Càncer,
rutes saludables per fomentar
l'exercici entre pacients
i prevenir factors de risc.

El + llegit
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La moció de la Marea
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Optimisme a Badalona pel nou
sistema per evitar vessaments al mar

3

Cal un canvi de rumb

4

Vacunes solars contra
l’emergència climàtica
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La Ciutat Vella, el ‘passeig de Gràcia’
de Santa Coloma?

Els del pati del darrere
per Arnau Nadeu, director editorial de Línia

S

i agafes la línia lila del metro
a Universitat, en poc més
d’un quart d’hora et plantes
a la parada d’Artigues-Sant Adrià.
Una distància temporal ínfima,
però mentalment immensa per a
molta gent. “Només sortim a la
premsa quan hi ha un problema de
drogues a la Mina”, ens deia fa poc
la nova alcaldessa de Sant Adrià de
Besòs, Filo Cañete. “Els mitjans teniu un deute i un deure amb les
ciutats de l’entorn de Barcelona;
ens heu d’ajudar a deixar de ser definitivament el pati del darrere”,
afegia la primera batllessa de la història d’aquesta ciutat.
No li faltava raó. El que probablement no tenia en compte, o inconscientment no valorava prou, és
que alguns mitjans fa anys que batallem per explicar la realitat d’aquestes ciutats més enllà del titular de successos sensacionalista.
Però és clar, la premsa de proximitat, sobretot a Barcelona i l’àrea
metropolitana, encara paga el peatge d’haver estat també el pati del
darrere de la premsa generalista en
el passat. Malgrat la feina ingent
que s’ha fet durant anys i el respecte
que indubtablement s’ha guanyat,
encara avui et trobes concepcions
profundament arrelades en aquest
sentit. L’alcaldessa valora la premsa de proximitat, per descomptat,
però quan verbalitzava aquesta
petició només pensava en els grans
mitjans generalistes. Exactament

Foto: Arxiu
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Tribuna

com passa amb la metròpoli:
tothom valora el potencial de ciutats com l’Hospitalet o Badalona,
però elles encara se senten sovint
el pati del darrere de Barcelona.
Perquè, al final, tot es pensa
massa en clau barcelonina.
Nosaltres no ho farem. Línia,
el diari metropolità està pensat
des de i per a la metròpoli en el
seu conjunt. Parlarem de la Barcelona del present i de la que s’obre pas cap al futur, és clar,
però també del territori que té al
seu voltant i que, com ens deia
l’alcaldessa de Sant Adrià de
Besòs, vol deixar de ser definitivament el pati del darrere. Des
del Baix Llobregat i l’Hospitalet
fins al Baix Maresme, passant pel
Barcelonès Nord, el Vallès o el
Montserratí. Una ciutat de ciutats, amb centralitats escampades per tota la metròpoli.
I ho farem com ho hem fet
sempre amb la vintena d’edicions locals Línia –que, per cert,
en cap cas perdran protagonisme i són la base del nou diari–:
des dels barris. Respectant les
identitats locals, fomentant el
compromís metropolità i potenciant una visió global del ter-

ritori. Perquè el Línia no és un
diari generalista més. És un diari de proximitat –un gran diari
de proximitat, si ho voleu–, orgullós de ser-ho i convençut que
només així podrà convertir-se en
el vostre altaveu. El de tots i totes vosaltres. Sense excepció.
Com es pot fer créixer la
metròpoli al mateix ritme, reduint les desigualtats entre
municipis? Quin ha de ser el
model industrial i turístic d’una regió que és un dels motors
econòmics del sud d’Europa?
Com s’avançarà cap a una mobilitat més sostenible? Com
s’ha d’afrontar la greu crisi de
l’habitatge? I l’emergència climàtica i el món postpandèmia? Com es pot garantir una
cultura i una recerca policèntrica perquè la ciutat de Barcelona no ho acapari tot? Són preguntes que ja s’està fent el Pla
Estratègic Metropolità amb la
vista posada al 2030 i que el
nou diari Línia vol contribuir a
explicar, debatre i projectar
des d’ara mateix. Perquè ha arribat l’hora dels del pati del darrere. De les seves ciutats, sí,
però també del seu periodisme.

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

#AcordDeGovern

@bernatvilaro: L'acord d'ERC i JxCat aposta
per un referèndum "acordat amb l'Estat" i no
preveu l'unilateral. El Parlament "validarà"
un procés "de negociació" amb Espanya.

#SenseMascareta?

@324cat: Fernando Simón anuncia la relaxació de l’ús de la mascareta a l’exterior d’aquí a poc temps, si la pandèmia continua en
descens i augmenta el ritme de vacunació.

#Ceuta

@NikoCastellano: 17 de mayo, día histórico en la frontera sur española. Ni en la
crisis de los cayucos: nunca habían cruzado tantas personas en 24 horas.
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Trencar les fronteres i muralles invisibles
per David Centol, editor del Grup Comunicació 21

l Grup Comunicació 21 creiem
en el periodisme practicat i
entès des de la ferma convicció
de servei al ciutadà i a la societat de la qual formem part. Totes les nostres publicacions descansen sobre aquest
compromís de proporcionar al lector informació de qualitat, tractada amb rigor
i presentada amb claredat perquè disposi
de les eines de reflexió i coneixement necessàries per desplegar plenament i amb
totes les conseqüències la seva condició
de ciutadà.
No són paraules buides, aquestes afirmacions. Ens avala una llarga trajectòria
de més de vint anys a través dels quals
Grup Comunicació 21 s’ha convertit, gràcies a la fidelitat dels seus lectors i a la professionalitat de tots els nostres periodistes, publicitaris i col·laboradors, en el
principal referent de la informació de
proximitat a Barcelona i també a la seva
àrea metropolitana.
Línia, el diari metropolità, que
avui inicia la seva singladura, és la culminació d’aquest apassionant viatge iniciat
fa dues dècades. Ve a sumar-se a les altres
dinou capçaleres Línia del grup que, en
el seu conjunt, conformen el projecte
més ambiciós existent a Catalunya pel que
fa al periodisme de proximitat.
Aquest nou mitjà que presentem s’assenta sobre els mateixos valors que la resta, tot i que hi afegeix algun element dife-

renciador. Si fins ara cadascuna de les nos- devenir una eina de debat serè i profund
tres dinou publicacions tenia com a ob- sobre Barcelona i l’àrea metropolitana.
jectiu informar el ciutadà de la seva realiHo fem perquè compartim la diagnotat més propera –el barri, el districte, la ciu- si que situa la necessitat urgent de trencar
tat, la comarca–, amb Línia, el diari me- les fronteres i muralles invisibles –però
tropolità pretenem eixamplar els límits existents– que encara s’aixequen entre les
geogràfics de la nova capçalera per abra- diferents ciutats que conformen aquesta
çar tota la Barcelona metropolitana.
realitat geogràfica i humana per poder
Ho fem sense abandonar el nostre multiplicar-ne exponencialment les seves
compromís amb la informació de pro- potencialitats de creixement.
ximitat, que és el nostre estandard més
Un creixement que a Línia entenem
diferenciador i l’element que distingeix més enllà de la mera dimensió econòmica
tota la nostra activitat periodística com i que abraça també la cultura, les infraesa grup de cotructures, la momunicació.
els equiFem periodisme, no activisme. bilitat,
La decisió
paments, la sosde fer realitat
tenibilitat, la visiExpliquem allò que passa,
un diari mebilitat internaciotropolità és
nal i tantes altres
no en som els protagonistes
sobretot fruit
qüestions, totes
d’una profunelles rellevants en
da reflexió sobre les necessitats infor- el marc d’una societat en plena transformatives del ciutadà que no han tingut mació i que ha d’afrontar reptes cada cop
resposta fins ara i també de l’exigència més exigents.
que ens imposem com a grup de fer reEl nou lector, i també aquell que ja ens
alitat projectes periodístics que puguin coneix a través d’alguna de les dinou ediresultar transformadors en el mitjà i cions que fins ara configuraven l’univers Líllarg termini.
nia, trobarà en aquest diari un periodisme
Línia pretén cobrir, en primer lloc, el reposat, serè, responsable, allunyat de la cribuit informatiu que afecta aquesta reali- dòria i de l’exageració. Fem periodisme, no
tat física, humana, social, econòmica i cul- activisme. Expliquem allò que passa, no en
tural que és tota l’àrea metropolitana. som els protagonistes. Hi trobarà també pePerò a aquest objectiu, purament perio- riodisme crític, sempre necessari, però no
dístic, hi sumem també la voluntat d’es- practicat d’una manera gratuïta i inoperant,

sinó des de la voluntat d’esdevenir una eina
útil i positiva de diàleg i transformació. Línia aposta també per l’opinió de qualitat
i per això hem seleccionat un ampli ventall
de columnistes que s’incorporen al nostre
projecte per aportar, des de la pluralitat d’idees i pensament, eines de reflexió i anàlisi per enriquir el debat públic de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Com a editor del Grup Comunicació 21
em plau donar-te la benvinguda a casa
teva. Procurarem estar a l’altura de l’immens repte que suposa acudir cada dia a
la cita amb els lectors. Ho farem amb professionalitat i honestedat, com hem fet des
de fa vint anys. I ho farem també amb la
il·lusió i l’exigència de saber que, en el periodisme, el compromís amb el lector es renova cada dia i que és també cada dia que
cal estar a l’altura.
Voldria també donar les gràcies a tots
els professionals del Grup Comunicació 21
que han fet possible el naixement de Línia. La pandèmia no ens ho ha posat fàcil, certament. Però precisament perquè les
veritables capacitats de les persones es mesuren davant de les dificultats, cal reconèixer la seva gran vàlua personal i professional. Línia té un equip de professionals preparats i compromesos, disposats
a deixar-s’hi la pell. I aquesta sempre és la
millor garantia per a qualsevol projecte. Comença l’aventura metropolitana de Línia.
Et convidem a viure-la amb nosaltres.
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Salut | Can Ruti atén 75 infants amb Covid persistent

20 de maig del 2021

Des de la posada en marxa el passat desembre de la primera unitat pediàtrica de
Covid persistent de Catalunya a Can Ruti, l’hospital badaloní ha atès 75 infants i
adolescents que després de passar el virus continuaven presentant símptomes.

Alerten que el trànsit d’Enric
Borràs fa esquerdes als pisos
» Els veïns reclamen més mesures per evitar els tremolors
» L’Ajuntament renovarà el paviment i repararà les voreres

MOBILITAT4Diversos veïns del
carrer Enric Borràs de Badalona
han denunciat l’aparició de noves esquerdes a l’interior dels
seus habitatges. Segons apunta
en un comunicat la Plataforma
Pacifiquem Enric Borràs, la causa d’aquestes fissures serien els
tremolors provocats per l’elevat
trànsit de vehicles i pel mal estat
del paviment d’aquesta artèria
badalonina.
“Els moviments i tremolors
que pateixen els edificis es van
començar a produir amb l’augment de línies d’autobús que
circulen pel carrer i s’han anat incrementant per culpa d’un paviment en molt mal estat”, assenyalen els veïns, que apunten que
mesures com la recent desviació
de dues línies d’autobús o la reparació de forats de la via són “insuficients” i no han aconseguit fer
desaparèixer el problema.
Des de la plataforma recorden que ja existeix un projecte de

Una de les esquerdes que han aparegut a pisos d’Enric Borràs. Foto cedida

millora del ferm redactat pels tècnics municipals l’any 2018 i emplacen el consistori a tancar l’acord definitiu com més aviat millor per evitar l’aparició de noves
esquerdes als habitatges. També
reclamen que el planejament final inclogui millores per posar
solució als greus problemes de
mobilitat al carrer que provoquen
“inseguretat, espai insuficient
per als vianants i uns nivells de
contaminació insostenibles”.

Per la seva banda, el consistori apunta que, tal com es va
acordar amb els veïns, en les
pròximes setmanes es reurbanitzarà el paviment del carrer i es
repararan trams de vorera en mal
estat. Sobre les millores de mobilitat i la pacificació del carrer,
el govern local té prevista una actuació “global” d’urbanisme tàctic i també aplicarà una reducció
de la velocitat dels vehicles un
cop renovat el ferm.

Veïns de la Mobba recolliran
firmes per forçar l’enderroc

Veïns, amb Albiol. Foto: Ajuntament

POLÈMICA4El pols per evitar
l’enderroc de l’antiga fàbrica de la
Mobba continua. Un grup de veïns de l’entorn de l’equipament es
va reunir la setmana passada
amb l’alcalde Xavier García Albiol
per reclamar-li que procedeixi a
demolir l’edifici per poder habilitar la nova plaça, tal com està
previst i se’ls va prometre.
Segons van manifestar els
afectats i recull Badalona Comunicació, els veïns iniciaran

una recollida de signatures a favor de l’enderroc per fer sentir la
seva veu. A través de les xarxes,
Albiol va tornar a remarcar els
“greus problemes de seguretat i
salubritat” que genera l’antiga fàbrica i va assegurar que els afectats “no entenen els impediments” que es posen per evitar la
demolició. Per altra banda, Urbanisme ja treballa en un informe tècnic per determinar si la
Mobba pot ser declarada BCIL.

Aprovades les noves escoles
Ventós Mir i Badalona Port

EDUCACIÓ4La Generalitat ha
aprovat destinar 11,6 milions d’euros per a la construcció de les noves escoles Ventós Mir i Badalona Port. El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badalona
signaran dos convenis diferents
per tal que les obres dels dos centres educatius puguin començar.
D’aquesta manera, finalment es
desbloqueja una situació que feia
anys que estava enquistada.
L’Escola Ventós Mir, situada
al passatge de Ventós Mir, és
una escola històrica inaugurada
el 1926 que es troba en una

zona que no permet ampliar
l’edifici principal, cosa que va fer
que el 2008 s’haguessin d’instal·lar mòduls en un solar pròxim. La construcció del nou edifici permetrà a l’escola oferir
dues línies completes.
D’altra banda, l’Escola Badalona Port, situada al carrer
de la Indústria, és una escola d’una línia nascuda el curs 20102011 en mòduls prefabricats. El
solar en el qual es troba no permet cap mena d’ampliació. El
nou centre es farà al solar buit
que hi ha just al costat.

Tallers i xerrades badalonines
a la Mobile Week d’enguany

El conseller Puigneró, en la roda de premsa de dilluns. Foto: Mobile Week

TECNOLOGIA4Badalona serà
un dels municipis que s’estrenen
aquest 2021 en la Mobile Week
Catalunya. La tercera edició de
l’esdeveniment se celebrarà enguany entre del 21 de juny i l’11
de juliol i s’estendrà fins a un total de 18 poblacions amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a la
ciutadania a través d’exposicions, debats i activitats diverses.
“Barcelona és la capital mundial del mòbil, però els municipis seran capital en aquesta revolució digital”, va assenyalar el
conseller de Polítiques i Admi-

nistració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, en la roda de
premsa de presentació de la iniciativa. En la seva intervenció,
Puigneró va remarcar la importància del sector digital i l’oportunitat “enorme” que suposa un
esdeveniment com aquest per a
la vertebració del territori i per
“donar oportunitats a tothom”.
En el cas de Badalona, l’Ajuntament ha preparat amb la
col·laboració de Restarting Badalona una programació de tres
dies entre maig i juny amb activitats com tallers i xerrades.
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“Les ciutats del voltant de
Barcelona no volen ser diluïdes”
José Montilla

Expresident de la Generalitat de Catalunya
A. Nadeu / A. Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
om tants altres ciutadans
de l’àrea metropolitana,
vostè amb 16 anys va viatjar d’Andalusia cap aquí amb la
seva família. Com recorda aquell
viatge?
D’això fa pràcticament 50 anys. En
aquells temps hi havia molta gent
que feia aquest viatge en tren, però
el meu pare i jo el vam fer en autocar. No hi havia les autopistes que
hi ha avui i va ser un viatge llarg. Recordo l’entrada a Barcelona quan
començava a sortir el sol. Era la primera vegada que venia a Catalunya. Hi tenia família i algun amic.
Veníem per quedar-nos-hi i vam
començar a viure a les Planes de
Sant Joan Despí, molt a prop del
barri del Padró, on vivia una germana de la meva àvia.

C

Estava molest per haver d’abandonar el lloc on havia viscut tota
la seva joventut?
No va ser una decisió imposada. Tot
i que tenia 16 anys, pensava que tindria més oportunitats en una terra
com Catalunya que a l’Andalusia de
principis dels setanta. No és que els

meus pares m’hi obliguessin, jo era
el principal inductor de venir.
Com era José Montilla de jove?
Em dedicava a estudiar i practicava
atletisme federat, cosa que em va
permetre viatjar per Espanya, però
fins als 16 anys mai havia estat a Catalunya. Era una persona que volia
canvis a la meva vida. Primer treballant i després estudiant a la nit a la
vegada que seguia treballant.
És cert que quan va arribar a Catalunya va participar en un grup
clandestí d’extrema esquerra?
Tota la comarca del Baix Llobregat
era centre de resistència al franquisme i agrupava el moviment
obrer organitzat. Tot era clandestí i
molt minoritari. De vegades es mitifica, però ens coneixíem tots. A l’institut nocturn hi havia la gent més
radical. Allà el més moderat eren les
joventuts comunistes. Jo vaig entrar
al Partit Comunista d’Espanya Internacional, un grup maoista. Va ser divertit, encara que ens hi jugàvem la
vida i alguna gent va acabar a la
presó. Era un grup sectari, però en
el qual es debatia i es llegia molt. Algunes coses totalment infumables
per a algú de 17 anys. Com que
sempre he estat una persona moderada, vaig deixar el grup abans

que morís Franco i em vaig afiliar al
PSUC. Tinc molt bons records d’aquella època.
El 1979 va anar a viure a Cornellà. Per què?
Em vaig casar i la meva parella vivia
allà. En aquell moment jo era tinent
d’alcalde del grup socialista encara
que residia al poble del costat.

“Si els catalans
no defensem
la llengua
catalana,
qui ho farà?”
Cornellà va passar d’11.000 habitants el 1950 a gairebé 100.000
el 1980. Com va ser viure en un
lloc que havia crescut tant?
Era una ciutat mancada d’infraestructures i amb una densitat altíssima. El clavegueram era deficient
o inexistent en algunes parts de la
ciutat. Les zones verdes simplement no existien. El transport era
molt dolent. Malgrat tot, hi havia

un teixit associatiu important. Hi
havia vida.
Quan arriba a ser alcalde el 1985
es troba amb aquesta situació...
L’Ajuntament estava pràcticament
en fallida. Vivíem una forta crisi econòmica: Cornellà tenia aleshores un
27,9% d’atur, moltes fàbriques tancaven i les escoles feien classes en
baixos comercials. Vam construir escoles i equipaments esportius, culturals i sanitaris. Això es va poder fer
perquè vam dotar la ciutat d’una
base econòmica que generava ocupació i ingressos.
Quin és el record més viu que li
queda d’aquella època?
Van ser moments molt durs. Els treballadors venien a la porta de l’Ajuntament. Fins i tot vam apujar els
impostos, amb molta gent en contra, però ho havíem de fer i ho havíem d’explicar: si no hi ha ingressos,
no hi ha serveis, i els ingressos
venen dels impostos, que han de
ser justos. També hi va haver moments dolços, com per exemple
quan vam començar a fer els primers programes d’habitatge social
quan d’això se’n parlava molt poc.
Vam ser pioners. El moment d’entregar les claus d’aquests habitatges era un instant molt dolç.

Quina és la diferència més gran
entre aquell Cornellà i el d’ara?
El Cornellà que vaig deixar el 2004
ha continuat el seu procés de millora. Recordo que als anys 90 ens
vam centrar a construir el més
bàsic: clavegueram i escoles. L’urbanisme d’una ciutat es fa amb el
pas del temps; vas del més bàsic a
les coses que et pots plantejar si
tens recursos. El que cal és planificar de manera correcta perquè la
ciutat pugui créixer ordenadament. Això és el que Cornellà ha
seguit fent.
Quins són els reptes que té ara
la ciutat?
Ser un bon lloc per viure-hi i treballar-hi. Parts de Cornellà i algunes
ciutats de l’entorn metropolità encara són emplaçaments dormitori.
Han de ser ciutats que tinguin personalitat i on la gent se senti orgullosa de viure-hi, i això vol dir més
serveis. Soc dels que sempre ha
pensat que les ciutats del voltant
de Barcelona tenen una personalitat pròpia: no volen ser diluïdes.
Ara es parla molt de cohesionar
i projectar la gran metròpoli.
Com veu aquest debat?
És un debat vell, no siguem adamistes. De la Catalunya Ciutat ja en4
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“Madrid ens ha guanyat
la batalla econòmica”
3parlaven els noucentistes! Som el
país que més ha debatut sobre
temes d’ordenació territorial i no ha
solucionat el problema. Ni a la metròpoli ni més enllà. Quan jo era president de la Generalitat es va crear
l’AMB amb la voluntat de dibuixar
un projecte de continu urbà per defensar un policentrisme. L’objectiu
era que les ciutats que no són Barcelona no fossin el pati del darrere.
Aquesta també és una expressió molt repetida avui dia. Vostè
en què pensa quan es refereix al
pati del darrere?
En què no es tracta d’enviar a la perifèria allò que no té espai a Barcelona, sinó d’abordar problemes del
conjunt i no només del centre. Viure
tocant al gran municipi té avantatges clars: un mercat de treball i oci.
Però té condicionants. Quan era alcalde hi havia gent de Barcelona
que mai havia vingut a Cornellà...
No sé què s’imaginava que era, una
ciutat sense llei? Ara això ha canviat.
Recordo una família de l’Eixample
de Barcelona que va marxar a viure
a Cornellà i portava els fills a la mateixa escola que els meus. Un dia
em van dir que estaven molt satisfets de viure a Cornellà. Em van explicar que on vivien abans era
impensable tenir un mercat o un
CAP a prop, una escola amb tant
pati, zones verdes... En força casos,
avui es viu millor a Cornellà que a
molts barris de Barcelona.
Creu que s’ha de pensar més
enllà de l’AMB i articular una
gran regió metropolitana?
És veritat que la regió metropolitana avança i creix, però el Govern
de Catalunya mai veurà amb bons
ulls una articulació institucional
que agafi dues terceres parts del
país, no ens enganyem. Evidentment, hi ha coses com el transport
o les platges que s’han de planejar i gestionar més enllà de l’AMB,
però això no vol dir crear una altra
institució. Calen fórmules de caràcter més consorciades on intervinguin més administracions.
Durant més de dos anys vostè va
ser a Madrid com a diputat i ministre. Realment és tan diferent de
Barcelona?
La ciutat de Madrid té la mateixa extensió que l’àrea metropolitana de
Barcelona. Això la fa peculiar. A més,
és la capital i, com en la majoria d’estats, és un xuclador d’activitat, ocupació millor retribuïda i, per tant,
més ingressos públics. Moltes de les
empreses que teníem aquí les hem
anat perdent en detriment de Madrid i això és un error garrafal que
pagarem car durant anys. Madrid
ens ha guanyat la batalla econòmica, i a això cal sumar-hi que és la
seu de les institucions de l’estat.

I quina és la solució?
Un model com Alemanya, on les
institucions estan repartides per tot
el territori. Barcelona tenia una
oportunitat que no ha sabut aprofitar. S’haurien d’haver portat institucions i empreses cap aquí; una
cocapitalitat. Una altra solució és el
que hem fet [es refereix al procés independentista], que si mirem els resultats i les perspectives inicials no
ha estat gaire encertada.

maneres, va ser un govern que feia
aquelles coses que són tan avorrides:
pressupostos, lleis, carreteres –lliures
de peatges, per cert–, escoles, comissaries, jutjats, presons, hospitals...
Un govern ha d’anar més enllà dels
interessos emocionals i sentimentals. En això últim nosaltres podríem
haver estat més fins, és cert. Ara bé,
votar amb el cor està molt bé, però
una miqueta de raó no ens aniria
malament.

Tornem a parlar de vostè. El 2000
va tenir trigèmins. Com va ser
l’experiència d’ocupar llocs de
tanta responsabilitat política sent
pare de tres infants i de dos fills
grans més?
La meva trajectòria no ha estat modèlica pel que fa al tema de la conciliació. Ho dic perquè el 2004, quan
tenien quatre anys, vaig marxar a
Madrid i la meva dona i els nens es
van quedar aquí. Jo venia quan

Vostè sempre ha estat un defensor de la llengua catalana. Què li
sembla que ara al Parlament l’ús
del castellà s’hagi estès?
L’any 80 ja hi havia diputats que utilitzaven el castellà, però és cert que
el canvi va venir el 2006 amb Ciutadans. Jo soc castellanoparlant. Quan
vaig arribar l’any 1971 no sabia català i el vaig aprendre per contacte i
amb amics. Les llengües són per entendre’s. Em semblen lamentables
les batalles lingüístiques. Cadascú
que parli la llengua que vulgui, però
si els catalans no defensem la llengua catalana, qui ho farà? Mentre el
conjunt de la població no la faci servir, necessita protecció. Amb tot, no
cal demonitzar ningú perquè utilitzi
el castellà... Per defensar el català no
cal atacar el castellà.

“Som el país que
més ha debatut
sobre ordenació
territorial i no
ho ha solucionat”
podia. Determinats càrrecs tenen
uns costos, són servituds que es paguen. Jo era l’únic ministre que no
tenia la família a Madrid, perquè
tenia clar que hi era de pas. En tots
els càrrecs hi ets de pas. Tinc la sort
que la meva parella és una persona
molt comprensiva. Si no, no hauria
pogut exercir aquests càrrecs amb
la dedicació que requereixen.
Durant la seva presidència de la
Generalitat alguns el van criticar
durament. Creu que hi havia gent
que no estava preparada per tenir
un president d’una ciutat obrera i
que havia nascut a Andalusia?
Bé, he de dir que les crítiques van ser
minoritàries... Ser president de la Generalitat és recórrer el país. A la majoria de llocs on vaig anar em vaig
sentir acollit i estimat. Eren crítiques
d’un sector de la població catalana
que existia i segueix existint. Em criticaven per ser de Cornellà i per ser
fill d’obrers andalusos. Eren crítiques
classistes i en part xenòfobes.
Si pogués canviar alguna cosa de
la seva gestió com a president,
què seria?
Segur que ens vam equivocar en
coses. Hauríem d’haver estat més
àgils quan va arribar la crisi del 2008.
Totes les gestions són millorables i la
nostra segur que també. De totes

La seva opinió en aquest tema
concorda amb la del PSC actual?
Jo crec que sí. El PSC sempre ha
estat compromès amb la defensa
del català. Sense el PSC i el PSUC el
català no hauria tingut el procés de
normalització que ha viscut.
Si no anem errats, vostè ha estat
regidor, alcalde, president de la
Diputació, diputat a Catalunya i a
Espanya, ministre, senador i president de la Generalitat. On s’ha
divertit més?
Jo més que de diversió parlaria de
satisfacció. En aquest cas, la satisfacció més gran és quan fas coses i
en veus el resultat i el destinatari
final. Això es té com a alcalde. Evidentment, per a un polític català no
hi ha res més important que presidir el seu país, però si parlem de satisfacció, em quedo amb l’alcaldia.
Com ocupa el temps avui dia?
Vinc cada dia al despatx excepte
quan treballo per a l’empresa que
em paga [Enagás]. No em paga la
Generalitat. Faig xerrades i vaig a
debats i actes. També escric i poso
en ordre moltes coses del passat:
papers, records i arxius.
Què el preocupa actualment?
La pandèmia, és clar. A més de la
gent morta, ens deixarà seqüeles
psicològiques i econòmiques que
encara no han aflorat. Quan l’efecte
narcòtic de les ajudes es dilueixi
quedarà un panorama complicat.<

MONTILLA EN 10 RESPOSTES
1. Quin és el seu grup de música preferit?
Impossible dir-ne un. Escolto Eric Clapton, Dire Straits,
Iron Maiden, Sabina, Serrat, Llach, Manel...
2. I el seu menjar preferit?
Un bon llobarro. Soc més de peix que de carn.
3. Ara que els restaurants tornen a estar oberts
a la nit, n’hi ha algun on li agradi anar a sopar?
Soc més de sopar a casa amb la família, perquè durant
molts anys he hagut de sopar a fora.
4. Digui’ns un llibre que l’hagi marcat...
No n’hi ha cap que m’hagi marcat. Podria recomanar
El món d’ahir d’Stefan Zweig.
5. I una pel·lícula?
Les pel·lícules t’agraden en funció de l’edat i l’estat
emocional. Podria dir la saga d’El padrino.
6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre?
No... M’agrada molt caminar per la muntanya.
7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana
especial per a vostè?
Collserola a primera hora del matí.
8. On li agradaria anar de vacances?
A Austràlia. També voldria creuar els Estats Units
d’est a oest o navegar pel riu Congo. I tornaria a Istanbul.
9. Quin és el seu màxim referent polític?
Per a tots els que vam ser present en la fundació
del PSC, Joan Reventós és un referent.
10. I en la seva vida personal?
El meu pare. Sempre preocupat per la gent i per
ajudar-la. Un home treballador i amb esperit crític.
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Cultura | Tornen els ‘Murs Lliures’ a Santa Coloma
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El projecte artístic Murs Lliures torna a posar-se en marxa aquest 2021 amb la
voluntat de donar vida a parets del municipi a través de la pintura mural. Els
artistes interessats ja poden demanar via web els permisos per participar.

‘Botellons’: una problemàtica
real a Santa Coloma?

SEGURETAT4La fi de l’estat d’alarma ha deixat imatges de botellons massius a les principals
ciutats espanyoles. A Santa Coloma, Ciutadans fa pocs dies va
aprofitar això per tornar a reclamar a l’executiu encapçalat per
Núria Parlon un enduriment de
les sancions per aquestes concentracions nocturnes, que ja
van ser objecte de polèmica fa
uns mesos arran de la denúncia
de veïns de diversos barris.
“La Generalitat proposa sancions des de 3.000 euros, però a
Santa Coloma la multa és de tan
sols 125 euros. Estem en uns moments molt complicats, el risc de
contagi segueix aquí, i aquests
comportaments incívics i insolidaris no poden continuar sent
tolerats”, apuntava la formació taronja en un comunicat, on afegia
que l’actual import no dissuadeix
els participants dels botellons.
Tanmateix, aquesta situació
“desbordada” que sí que es viu a

Grups de persones fan esport al Parc Fluvial del Besòs. Foto: ACN

La situació de Barcelona no és comparable amb Santa Coloma. Foto: A.Martí/ACN

ciutats veïnes com Barcelona, no
sembla haver arribat a tals límits al municipi colomenc. Segons les últimes dades facilitades
pel consistori, des de la fi de l’estat d’alarma fins aquest dimecres
només s’havia rebut una queixa
per botellon a la ciutat. Aquesta
percepció de tranquil·litat també
la corroboren des de la Federació
d’Associacions de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM), que en

les últimes setmanes no han rebut cap queixa ni notificació de
cap de les agrupacions de veïns
que la conformen.
Pel que fa al dispositiu desplegat per evitar aquests botellons, des del govern local detallen
que la Policia Local té un operatiu permanent conjunt amb Mossos d’Esquadra que es desenvolupa especialment als parcs públics i a les zones verdes.

Solidaritat | L’Espanyol dona 12.000 euros

L’Espanyol tornarà a aportar aquest any 12.000 euros per a iniciatives socials a Sant
Adrià, tal com estableix el conveni signat amb el consistori el 2014. Enguany, la
partida es destinarà a la campanya Posa’t la Gorra i a la compra de medicaments.

Impuls a les rutes saludables
i a la recollida de residus

MEDI AMBIENT4Santa Coloma
de Gramenet és l’escenari aquest
mes de diverses iniciatives sobre
salut i medi ambient. Els voluntaris de l’Hospital de l’Esperit
Sant organitzen almenys un cop
a la setmana, en col·laboració
amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer, unes rutes saludables per fomentar l’exercici entre els pacients del centre sanitari i prevenir factors de risc en
persones sedentàries.

Des de l’hospital expliquen
fins ara ja s’han dissenyat tres itineraris diferents amb un recorregut de prop de sis quilòmetres
amb sortida des de la porta de
l’hospital. Les activitats són en
grups reduïts i sota reserva prèvia.
D’altra banda, el consistori, en
col·laboració amb ARG Neteges i
la Fundació Tallers de Catalunya, ha organitzat una recollida de
residus a dues de les entrades del
parc de la Serralada de Marina.

Sant Adrià

El‘Bosc d’empremtes’del Camp
de la Bota, una realitat el 2022

MEMÒRIA HISTÒRICA4El campus Diagonal-Besòs tindrà finalment l’any que ve un memorial en record a les persones
afusellades al Camp de la Bota
entre 1939 i 1952. El Departament de Justícia de la Generalitat ja ha adjudicat el projecte de
construcció del monument Bosc
d’empremtes de l’artista Francesc Abad, una instal·lació en
forma de raspall formada per
1.686 tubs de ferro en homenatge a les prop de 1.700 persones que van morir en aquesta
zona limítrofa entre Sant Adrià
de Besòs i Barcelona.
Aquest nou espai memorial
costarà mig milió d’euros i estarà situat a la part central del parc
del complex universitari recentment estrenat, de manera que
serà especialment visible des de
la Ronda Litoral. La iniciativa
permetrà afegir una peça més al
puzle de la memòria històrica
que conformen els altres tres
monuments que recorden el passat tèrbol d’aquest indret: l’espai

El moment del rescat del cabirol al Port Fòrum. Foto: Oriol Bosch/ACN

Rescaten el cabirol perdut
a la zona del Port Fòrum

Imatge virtual del memorial del futur Camp de la Bota. Foto: Generalitat

Fraternitat (1992), la placa d’homenatge als veïns del Camp de la
Bota (2015) i el Parapet de les executades i els executats (2019),
també obra d’Abad.
En una entrevista a Línia
Nord el passat desembre, l’educador Josep Maria Monferrer es
preguntava per què dos símbols
de la nova Barcelona i Sant Adrià
com el Museu de Ciències Naturals de Barcelona o el campus
Diagonal-Besòs s’havien cons-

truït exactament en el mateix
lloc on abans s’erigia el Castell de
les Quatre Torres i les barraques
del Camp de la Bota on tenien lloc
els afusellaments. “Per què s’ha
d’esborrar la història?”, reflexionava aleshores Monferrer, que
valora positivament el projecte
del nou memorial com una petita pinzellada perquè el passat no
caigui en l’oblit. La previsió és que
la construcció del memorial comenci el pròxim mes de març.

SUCCESSOS4Punt final a la recerca del cabirol perdut entre
Sant Adrià de Besòs i Badalona.
Després de prop de tres setmanes
voltant per la desembocadura i
pels carrers dels municipis, l’animal va ser trobat diumenge nedant a la zona del Port Fòrum i va
poder ser rescatat.
Segons confirma el consistori, el cabirol estava en bones condicions i, després de passar uns
dies al Centre de Fauna Salvatge
de Torreferrussa, ja ha estat alliberat a la natura al Vallès Occi-

dental. La notícia saltava el 28 d’abril, quan un veí alertava les autoritats de la presència d’un cabirol a la desembocadura del Besòs,
un espai d’accés restringit. Després
d’uns dies d’observació es va muntar un dispositiu per localitzar-lo
i dirigir-lo cap a la Serra de Marina, des d’on es creu que venia,
però se li va perdre la pista a la rodalia d’un polígon industrial situat al límit entre Sant Adrià i Badalona. Finalment, l’animal va
ser trobat uns dies després nedant
en un dels molls del Port Fòrum.
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Tiana | Nova aplicació mòbil de seguretat ciutadana
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L’Ajuntament de Tiana ha posat en marxa una nova aplicació mòbil de
seguretat ciutadana per facilitar una comunicació “immediata i àgil” entre
els veïns del municipi i els diferents cossos de seguretat en cas de necessitat.

L’Ajuntament pot ser multat per
facilitar l’accés a mòbils de veïns
TIANA4L’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades ha obert un
expedient sancionador contra
l’Ajuntament de Tiana per facilitar informació privada de veïns
de municipi. En concret, el procediment s’ha iniciat en relació
amb el grup de WhatsApp que el
consistori va crear per compartir informació institucional entre
la ciutadania i que actualment
compta amb més 250 membres.
En un document al qual ha
tingut accés Línia Nord, l’ens
depenent de la Generalitat justifica la posada en marxa d’aquest expedient pel fet que els
membres d’aquest grup de
WhatsApp poden accedir sense cap mena de filtre a dades de
la resta de participants, com per
exemple el seu número de telèfon personal. L’informe sí
que considera, però, que el
tractament de les dades dels
ciutadans ha estat “lícit”, ja
que la utilització d’aquesta informació privada era “necessària per al compliment d’una
missió d’interès públic”.

Façana principal de l’Ajuntament de Tiana. Foto: Ajuntament

Pel que fa al consentiment
que van donar els afectats per a
l’ús de les dades, l’ens apunta
que el fet que els veïns s’afegissin al grup voluntàriament a
través d‘un enllaç es podria considerar com una “clara acció
afirmativa” de consentiment.
El document també descarta
que els ciutadans haguessin de
donar un vistiplau explícit mitjançant una declaració.
El procediment sancionador
obert determinarà doncs sí el
consistori ha vulnerat amb el

grup el principi de transparència
del reglament europeu pel que fa
al tractament de dades personals
i a la seva lliure circulació.
Des del govern local confirmen que presentaran al·legacions, però valoren positivament
que l’ens reconegui l’interès públic del grup i que no s’hagi aplicat cap mesura cautelar. Sobre
l’accés a dades personals, el consistori considera que es tracta d’una condició intrínseca de WhatsApp que els usuaris assumeixen
quan descarreguen l’aplicació.

Ja es poden demanar ajudes
per als menjadors escolars

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat ha obert la convocatòria d’ajudes de menjador pel
curs 2021-2022. Aquesta subvenció va destinada a famílies
del municipi amb infants escolaritzats en el segon cicle d’educació infantil, primària o secundària d’algun dels centres
que reben fons públics del consistori montgatí.
La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del portal de
tràmits de l’administració o presencialment demanant cita prèvia a l’Oficina d'Atenció a la Ciu-

tadania (OAC), que actualment
està oberta de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i el dijous també de 16
a 18 h. Les famílies que vulguin
beneficiar-se d’aquestes ajudes
no podran superar un llindar
determinat de renda anual.
Cal recordar que aquestes
subvencions les aprova el Consell Comarcal del Maresme i
que són facilitades a través dels
diferents centres escolars dels
municipis. Un cop aportada la
documentació, les famílies seran
informades si la seva sol·licitud
ha estat acceptada.

Alumnes en un menjador escolar en una imatge d’arxiu. Foto. ACN

Neix Línia, el diari metropolità
» El Grup Comunicació 21 llança un nou digital pensat des de i per a l’àrea metropolitana
» La nova capçalera s’erigeix en la punta de llança de la gran xarxa d’edicions locals Línia
COMUNICACIÓ4El Grup Comunicació 21 ha posat en marxa un nou digital: Línia, el diari metropolità. Un mitjà pensat
des de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, dirigit pel
periodista Arnau Nadeu, també
responsable de la xarxa de periòdics locals Línia.
“No som un diari generalista més. Som un diari de proximitat, diferent, que aspira a ser
un altaveu de la gran metròpoli”, afirma Nadeu. “Línia pretén
ser un diari d’enfocaments propis, de reportatges, d’entrevistes
i d’opinió metropolitana. Que
faci un periodisme més reposat
que rabiós. Un diari de km0,
centrat en les històries dels barris i la seva gent”, detalla el director editorial.
Línia vol ser, en definitiva, un
espai per a la conversa metropolitana serena i responsable. Un
marc de diàleg permanent i constructiu que posi punt final a l’excepcionalitat que suposa l’abandonament informatiu d’una realitat tangible. El grup considera que l’àrea metropolitana bar-

celonina entesa en sentit estricte, però també la regió metropolitana en sentit ampli, és una realitat menystinguda informativament com a entitat geogràfica,
política i social, i el nou diari vol
fer-la visible, a més d’enfortir el
sentiment de pertinença a aquesta comunitat.
“Respectarem les identitats
locals, fomentarem el compromís
metropolità i potenciarem una
visió global del territori”, afegeix
Nadeu, remarcant que el nou
diari neix amb vocació de transversalitat i amb l’objectiu de dotar d’una eina de conversa i d’informació el pulmó de Catalunya.
PROXIMITAT
L’objectiu del nou llançament
és redoblar l’aposta del grup per
la proximitat. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle de
proximitat dels ciutadans –el
barri, la ciutat–, ara també volem
que ho siguin a través del nou
diari en el cercle social i geogràfic immediatament superior, que
en el cas que ens ocupa traspas-

sa les muralles de Barcelona”, assenyala David Centol, editor del
Grup Comunicació 21.
“El nou diari és una publicació fidel a l’essència que comparteixen tots els periòdics del
nostre grup, amb els valors de la
informació de proximitat, la qualitat dels continguts i el periodisme responsable”, destaca l’editor.
“Línia és la peça que faltava
en el puzle de la informació de
proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és també la
peça que faltava al grup”, remarca Centol. “Amb el seu nai-

xement es completa el nostre
objectiu de respondre a les necessitats informatives de l’entorn més proper, al mateix temps
que s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix.
EN CATALÀ
La regió metropolitana de Barcelona planteja una realitat lingüística particular, on la llengua
catalana requereix un plus de
compromís per no despenjar-se
definitivament dels hàbits lingüístics de la ciutadania, subrat-

lla el grup de comunicació, que
destaca que Línia, el diari metropolità també vol contribuir a
fomentar el català al territori.
El nou diari complementa i
potencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres territorials Línia dels districtes de
Barcelona i l’àrea metropolitana.
“Partim d’una base sòlida que ens
avala i que nodrirà el nou diari:
les 19 edicions territorials Línia,
que en cap cas perdran protagonisme. Seguiran implementantse i reforestant deserts mediàtics
com fins ara”, conclou Centol.

Esports
| 12

Bàsquet | Jornades de portes obertes a l’FSA

Dissabte passat es va celebrar la primera jornada de portes obertes al Femení
Sant Adrià. El club, el millor planter de bàsquet d’Espanya, busca nenes nascudes
entre els anys 2006 i 2013. Aquest dissabte i el 6 de juny es faran més proves.

Hegemonia: els Dracs guanyen
la cinquena lliga consecutiva
» Els badalonins ja sumen 11 campionats de la màxima categoria
» Marc Piña rep el premi a millor jugador de la Spanish Bowl
Pau Arriaga
BADALONA
Hi ha algun sentiment que superi en intensitat i alegria guanyar
la cinquena lliga consecutiva (i
l’onzena en la història) i fer-ho a
casa? Aquesta és la pregunta que
se’ls hauria de fer als Badalona
Dracs, que dissabte passat van
allargar la seva hegemonia en el
futbol americà estatal derrotant
els Las Rozas Black Demons a Badalona Sud (21-31).
La victòria s’explica, en bona
part, per la defensa de l’equip
d’Óscar Calatayud, que al llarg
dels quatre quarts va arribar a interceptar en quatre ocasions les
passades del quarterback dels
madrilenys, el canadenc Chris
Merchant. De fet, els badalonins
van quedar-se sense anotar en el
primer parcial, saldat amb una
única anotació per als Black De-

L’eufòria posterior al triomf. Foto: Lola Morales / FEFA

mons. El partit va tornar-se molt
més intens en el segon període,
amb dos touchdowns i un field
goal dels Dracs, que capgirarien
el resultat fins al 7-17, però una
nova anotació dels madrilenys
posava emoció de nou al matx,
que arribava 14-17 al descans.
Una cursa imparable d’Edu
Molina tornaria a ampliar la distància als 10 punts, però els Black
Demons, en aquest cas amb una
passada, tancarien el tercer pe-

ríode anotant el 21-24. A l’hora de
la veritat, però, emergiria la defensa dels badalonins (amb un
enorme Marc Piña, que gràcies a
les seves dues intercepcions va
endur-se l’MVP de la Spanish
Bowl). A més, Sergi Gonzalo sentenciaria definitivament amb l’última anotació.
La poca afició que va poder
accedir al recinte i la plantilla i
l’staff, doncs, van celebrar una
nova fita per al club i la ciutat.

Belmonte renuncia
a disputar l’Europeu

Mireia Belmonte. Foto: COE

NATACIÓ4Podria haver estat un
dels grans noms del Campionat
d’Europa que s’està disputant a
Budapest, però Mireia Belmonte va decidir, la setmana passada,
no participar en la cita de la capital hongaresa.
Dies enrere havia reaparegut en el Trofeu Fèlix Santamans (era la seva primera competició des de principis d’any),
però les molèsties a l’espatlla
que l’han acompanyat des de fa

anys van portar la nedadora de
l’UCAM a seguir centrada a recuperar-se del tot. “No vull retrocedir, és una mesura preventiva”, va explicar, dient que el seu
objectiu són els Jocs de Tòquio.
La badalonina té les mínimes
olímpiques per a les proves dels
800 i els 1.500 lliures, de manera que ara depèn dels resultats
d’altres nedadores espanyoles i de
la decisió dels tècnics, si l’acaben
inscrivint en altres proves.

El CF Badalona tanca el curs
sabent que no podrà pujar

FUTBOL4Final de trajecte. El
Club Futbol Badalona (que dissabte passat va celebrar 118 anys
de vida) tancarà la temporada
2020-21 diumenge a les cinc de
la tarda contra l’Atlético Levante ja sense cap opció de pujar a
Primera RFEF.
Els de Manolo González voldran regalar una darrera victòria
a l’afició, que en aquesta segona
fase de la temporada ha pogut
gaudir d’un triomf contundent
contra la Nucía (4-1) i un empat
contra l’Hércules (1-1). El filial
granota és l’últim classificat del

grup III-D, i en el partit de la primera volta va empatar contra els
escapulats (1-1).
LA FUNDACIÓ GRAMA, TAMPOC
I qui tampoc pujarà, en aquest cas
a Segona RFEF, és la Fundació
Esportiva Grama. De fet, el conjunt de Juanma Pons es va acomiadar de qualsevol possibilitat
de promoció fa setmanes i ha tancat la temporada amb una derrota
a Can Peixauet contra el Manresa (0-1). La Tercera Divisió, doncs,
seguirà sent la categoria en la qual
juguin els colomencs.

L’Industrias planta cara però
es queda sense final de Copa

Els jugadors, tristos després de la derrota per la mínima. Foto: ISC

“Hi ha moltes coses per
aprendre i s’aprèn fallant”. Així resumia Sebas Corso, minuts després del
partit i encara amb el dolor recent
de la derrota, l’eliminació a la
Copa del Rei de futbol sala de l’Industrias Santa Coloma contra
l’Inter (2-1).
I és que Albert Cardona va
avançar els de Javi Rodríguez a la
primera part i va fer somiar amb
la proesa, però els gols d’Eric
Martel abans del descans i de l’argentí Lucas Tripodi quan faltaven
cinc minuts per al final van en-

sorrar el somni de ser campions
i, tot i que l’equip jugava com a visitant, van infringir la primera
derrota als colomencs al Pavelló
Nou d’ençà que es va reobrir.
En la línia del que va apuntar
Corso es va manifestar el tècnic,
Javi Rodríguez, qui en sala de
premsa va dir marxar “fastiguejat perquè era una il·lusió jugar
aquesta final, però també conscient que els errors es paguen”.
L’equip va tornar a jugar ahir
un partit de lliga contra el Valdepeñas, coincidint amb el tancament de Línia Nord.
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| Mass Effect
Mass Effect: Legendary Edition recopila les tres primeres entregues
de la saga de ciència-ficció i rol. Per a PS4 Xbox One i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: DocsBarcelona

“Crec que obrim moltes portes a les nenes,
portes que potser moltes no vam tenir”. Ho va
dir entre llàgrimes la capitana del Barça, Vicky
Losada (Terrassa, 1991), després de guanyar la
primera Champions de l’equip. La jugadora va
afegir, amb molta emoció, que aquesta era una
de les coses que més feliç la feia en aquell moment, fer aquest “pas de gegant” i oferir referents a nenes i joves. “A mi m’hauria encantat
somiar amb guanyar la Champions des de fa
molts anys, no només des d’en fa dos, i ara les
nenes ho poden fer”. El discurs de Losada va
ser un dels moments fora del camp més comentats de la victòria culer. Aquesta copa
d’Europa és un triomf esportiu que se suma a
la Lliga Iberdrola (i encara podria afegir-s’hi la
Copa de la Reina), però també és una fita història. “No és només guanyar”, va resumir Losada.

DocsBarcelona
El Festival DocsBarcelona 2021, la 24a edició de l’esdeveniment, ha arrencat aquest 18 de maig i s’allargarà fins al
dia 30. Aquest any, el festival ha pogut recuperar parcialment la presencialitat, però ha mantingut també part de
la programació online. Així, amb aquest format híbrid,
oferirà projeccions al CCCB i al Cinema Aribau i emissions
en streaming a través de la plataforma Filmin. En total, el
programa d’enguany conté 33 llargmetratges procedents
de 33 països i onze curtmetratges. Destaquen títols com
Balandrau, infern glaçat, Lobster soup i Les enfants terribles.

Llibres

?

V I C K Y

QUI ÉS

...

Ha jugat més de 350 partits vestida de blaugrana

Aixecar la primera Champions de l’equip

QUÈ HA FET

Després va fer un discurs molt emotiu posant en valor la fita

...

Allau d’elogis

A LES XARXES

Teatre

L O S A D A

Ser la capitana del Barça

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Les seves paraules han estat molt aplaudides

Música

Pelis i sèries

L’estrany miratge
Enric Herce

El que no es diu
Marilia Samper

Nimbo
Slim Samurai i Tauro

Quo Vadis, Aida?
Jasmila Zbanic

Una recompensa anònima ofereix una
quantitat obscena de diners a canvi dels
assassins de l’hereu de la megacorp Holloway-Ikeda. La Duna i la Lorelei, autores
del crim, podrien sospitar que qui ha posat preu als seus caps són els pares del difunt, si no fos perquè ells mateixos les van
contractar per eliminar-lo. Una història
d’intriga en un món alhora real i virtual.

Mitjançant la conversa d’una parella, El
que no es diu fa pujar dalt de l’escenari
la realitat silenciada del que es coneix
com a “cultura de la violació”, aquella dinàmica tan arrelada en la nostra construcció social i sentimental que fa que
permetem conductes que perpetuen la
pràctica de la violació.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El cantant i compositor eivissenc Toni Pla,
més conegut amb el nom artístic d’Slim
Samurai, s’ha aliat amb el productor
Tauro per publicar el seu nou àlbum,
Nimbo (Delírics, 2021). El disc també inclou col·laboracions amb una desena
d’artistes del panorama musical urbà, entre els quals destaquen Lildami, Lil Moss
i Las Bajas Pasiones.

Bòsnia, juliol de 1995. L’Aida treballa
com a traductora per a l’ONU a una petita ciutat, Srebrenica. Quan l’exèrcit serbi l’ocupa, la seva família es troba entre
els milers de persones que busquen refugi als camps de l’ONU. I, en aquest sentit, l’Aida té accés a informació important.
Aquest film va estar nominat a millor pel·lícula internacional als Oscars del 2020.
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ESTILS DE VIDA
Reduir, reutilitzar i... reciclar
Foto: Pexels

i

MEDI AMBIENT

l mes de maig se celebra el Dia Mundial del Reciclatge
(concretament, el dia 17) i això ja és prou excusa per tractar un tema tan important com aquest i parar-nos a pensar
si reciclem correctament. Sembla que a casa nostra cada cop ho
fem millor: “A Catalunya, un de cada tres quilos de residus que
generem es reciclen i, a més, cada vegada generem menys residus”. Ho diu l’Agència de Residus de Catalunya a la pàgina web
residuonvas.cat, una eina que cal tenir a l’abast, com l’aplicació
de mòbil Residus. Totes dues permeten buscar un residu pel seu
nom i consultar la informació sobre on va, quin procés de reciclatge segueix i en què es transforma. També permeten cercar
totes les deixalleries del territori per municipi o codi postal. A
l’esmentat espai web, l’Agència de Residus de Catalunya ofereix
també alguns consells per complir la famosa regla de les tres R:
reduir, reutilitzar i reciclar. Així, el més important és minimitzar la
quantitat de residus que generem, apostant per productes reutilitzables o retornables. Entre les recomanacions per aconseguirho, hi ha consumir envasos grans en lloc de petits, evitar comprar aigua envasada o fer servir piles i bateries recarregables.

Les claus
EINES
REDUIR
REUTILITZAR
RECICLAR

La pàgina web residuonvas.cat i l’aplicació per a mòbils Residus
resolen tota mena de dubtes relacionats amb el reciclatge
El més important és minimitzar la quantitat de residus
que generem, evitant sobretot els envasos d’un sol ús
Apostar per productes reutilitzables ens ajudarà
en aquest objectiu i ens comportarà un estalvi econòmic
Ha de ser l’últim recurs i s’ha de fer bé: tenir cubells
d’escombraries diferenciats a casa és el primer pas per fer-ho

Foto: Pexels
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