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“La meva
pàtria és

el talent”
Entrevista a Ferran Adrià, 

cuiner i creador

UN PARC MÉS VERD pàg 10

Inquietud veïnal per
l’anunci que Can Zam
acollirà el Rock Fest 2022

PRIMAVERA SOUND pàg 10

Sant Adrià guanya
presència en el festival

MONTGAT pàg 11

La casa de joves sense 
llar es repetirà a Barcelona

Osborne s’enduu de Badalona
la producció d’Anís del Mono

L’empresa acomiada quatre dels vuit treballadors que té i UGT denuncia que la fàbrica queda “sota mínims” pàg 6

HABITATGE pàg 3

La pandèmia evidencia
la importància de viure 
en uns pisos en condicions

BÀSQUET pàg 12

Helena López deixa 
el Femení Sant Adrià 
després de 15 anys al club
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Mai en la història recent la po-
blació havia passat tant temps
tancada a casa. Durant el que s’ha
anomenat confinament dur, que
va transcórrer del 16 de març fins
al 2 de maig de 2020 –quan va
iniciar-se la desescalada–, els
ciutadans de la metròpoli van es-
tar-se més de 40 dies pràctica-
ment sense poder sortir al carrer.
Més de 1.100 hores entre parets.

La quarantena es va viure de
formes molt diferents i, com ha
volgut demostrar l’Observatori
Metropolità de l’Habitatge de
Barcelona (O-HB) en una inves-
tigació publicada a principis de
maig, la llar ha estat un element
determinant en la manera d’a-

frontar la crisi. Així, els confina-
ments van veure’s afectats pel ti-
pus de casa que tenia cadascú i la
percepció sobre l’habitatge es va
veure afectada pels confinaments.

“Jo vaig decidir marxar de
casa meva per anar a viure amb
els meus pares”, explica la Isabel.
Actualment viu en un pis a Bar-
celona. “Si m’hagués quedat allà
ho hauria passat molt malament,
perquè és un pis petit, que no té
llum i no té espai per treballar”,
detalla. L’immoble només té un
saló-menjador-cuina i, per a ella,
la idea de passar cada hora del dia
al mateix espai es feia difícil.

Certament, els pisos van dei-
xar de ser llocs on dormir i pas-
sar unes poques hores per con-
vertir-se en el centre de la vida. El
54,2% de la població va teletre-
ballar-hi, el 55,4% hi feia esport
i un 32% va fer-hi formació a dis-

tància. Cap arquitecte dissenya
cases amb aquestes perspectives.

Com la Isabel, molts habitants
de la metròpoli han hagut de re-
pensar si el lloc en on viuen és
adequat. La Fatty, de Badalona,
per exemple, afirma que a ella li
faltava espai perquè a casa eren
cinc persones. “Les habitacions
són gairebé totes interiors, així
que amb llum artificial gairebé tot
el dia és clar que em canviaria de
casa per una que tingués balcó o
terrassa o finestres que no fossin
altes com les nostres”, apunta.

Tant la Fatty com la Isabel po-
drien semblar casos freqüents,
però només representen el 12,8%
dels habitants de l’àrea metropo-
litana: el percentatge de persones
que valoren pitjor el seu pis ara que
fa un any. De fet, el 29% veu ara el
seu pis amb més bons ulls i el 56%
el veu igual, ni millor ni pitjor.

DADES4La xifra de perso-
nes que considera que el seu
pis té alguna carència és alta:
el 41%. És a dir, 4 de cada 10
veïns de la metròpoli pensen
que algun element del seu pis
no funciona com hauria de fer-
ho. Sovint es tracta d’immo-
bles amb humitats, poca llum,
dificultats per accedir a inter-
net o mal aïllament acústic.

Els pisos amb aquestes
mancances s’assemblen? Es
pot fer un retrat robot del pis
on ningú voldria confinar-se?

Podríem pensar que les
queixes són personals, però
l’O-HB apunta que les carèn-

cies depenen del tipus de pis.
Els inquilins de cases cons-
truïdes entre 1940 i 1960 són
els que més mancances detec-
ten. Fins i tot més que els de pi-
sos construïts abans de 1940.
Les queixes augmenten si par-
lem de finques amb més de 10
pisos. En aquest sentit,  les per-
sones que viuen en menys de
40 metres quadrats són les que
valoren pitjor els seus pisos
després del confinament. 

Una llar petita, llogada, en
un bloc de pisos rusc i cons-
truïda als cinquanta a Barce-
lona. Així és la casa de qui ha
passat pitjor el confinament.

Com és el pis que ningú voldria
per passar un confinament?

El bloc Venus, al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Foto: Línia (Arxiu)

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD

Un abans i un després
» Els mesos de confinament dur han afectat la percepció de l’habitatge a l’àrea metropolitana

» Només el 12,8% dels habitants de la metròpoli veuen pitjor el seu pis després de la quarantena
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NLes millors
perles

Un nen i el seu pare troben un cadàver dins d’un dinosaure
decoratiu d’un antic cinema de Santa Coloma de Gramenet.

La hipòtesi dels Mossos és que l’home s’hi hauria introduït per
recuperar el seu mòbil, segons ha avançat SER Catalunya.

La pandèmia impedeix celebrar els casaments com
abans. Però hi ha un lloc on l’aforament no es controla:

els avions. Una família de l’Índia, el país més afectat pel
virus, ha llogat un avió per a una boda amb 160 convidats.

La Maria Teresa, de 73 anys, va rebre una multa de 600 euros
per circular a 298 km/h per la ronda de Dalt l’abril de 2020, tot

i no haver comès aquesta infracció (ni cap de similar). Ara que el
cas ha sortit als mitjans, l’Ajuntament de Barcelona ha rectificat.

Un treballador de l’hospital Vall d’Hebron roba 
més de 8.000 cànules de plata que s’utilitzen en les

traqueotomies per vendre-les després, segons El País. Una
botiga de compravenda d’or va avisar els Mossos dels fets.

LA FOTOGovern

La lupa

De vegades resulta reiteratiu anunciar
allò que s’està fent des de fa alguns
anys. És difícil pensar que hi hagi per-
sones treballadores en actiu, jubilades o

pensionistes que no sàpiguen que, des de fa anys,
som molts els que ens concentrem a les places dels
ajuntaments de centenars de ciutats i pobles de tot
l’Estat.

El motiu, també de sobra conegut, no és un al-
tre que defensar el nostre dret a percebre unes pen-
sions dignes i suficients per poder viure amb dig-
nitat, ja que són salaris diferits.

També són conegudes les reformes laborals i de
pensions aprovades per diferents governs que re-
tallaven les quanties de les pensions i condemna-
ven a la pobresa milers de pensionistes, en espe-
cial les dones. 

És cert que, gràcies a les nostres protestes, al-
gunes d’aquestes mesures s’han congelat i no
s’han aplicat tal com estava previst. Així, entre d’al-
tres, hem aconseguit que les nostres pensions
surtin de l’hivernacle i es revaloritzin segon l’in-
crement de l’IPC, i també que s’hagin incrementat
l’SMI i algunes pensions. Tanmateix, encara hi ha
un greuge comparatiu entre dones i homes pen-
sionistes, a més d’altres demandes per a nosaltres
irrenunciables per mantenir l’estat del benestar,
qüestionat per les forces regressives i els depre-
dadors financers que no renuncien a exigir reta-
llades en les pensions perquè, segons ells, l’actu-
al model és insostenible. Sense oblidar que tot en-
cara només són mesures temporals, ja que les lleis
no s’han derogat i, per tant, continuen vigents.

Amb aquesta idea, el pròxim 29 de maig, de nou
centenars de milers de pensionistes i jubilats de
tot l’Estat sortirem a manifestar-nos per recordar
al govern central que les pensions no només són

un dret, sinó que són el pilar fonamental de l’es-
tat del benestar, ja que gràcies a les pensions so-
breviuen moltes famílies.

Malgrat les declaracions del ministre José Luis
Escrivá, que oculten i tergiversen la realitat dels
comptes de la Seguretat Social, cada dia són més
les organitzacions socials, les polítiques, els ajun-
taments i altres institucions les que se sumen a la
nostra demanda d’auditar els comptes de la Se-
guretat Social, ja que els treballadors i les treba-
lladores volem saber on han anat a parar les nos-
tres cotitzacions.

Cal recordar que el mateix Tribunal de Comp-
tes ha xifrat en més de 100.000 milions d’euros els
diners que l’Estat va treure de la guardiola de la Se-
guretat Social per cobrir despeses que res tenien
a veure amb les cotitzacions socials.

També s’ha demostrat que les aportacions de
l’Estat a la Seguretat Social mai s’han de conside-
rar com a préstecs, ja que la Llei General de la Se-
guretat Social (art. 109) obliga l’Estat a fer, sem-
pre que calgui, les aportacions necessàries per al
sosteniment del sistema públic de pensions i, per
tant, no són un préstec que s’hagi de retornar. Això
només serveix per justificar artificialment l’en-
deutament dels comptes de la Seguretat Social i
qüestionar la seva sostenibilitat.

Per això, els més de nou milions de pensionis-
tes, els treballadors i les treballadores, els joves i

els estudiants continuarem reivindicant pensions
dignes per a tothom en els carrers i les places de
ciutats i pobles de l’Estat, fins a aconseguir ser es-
coltats i blindar les pensions perquè mai més
ningú qüestioni la seva sostenibilitat i viabilitat.

A Catalunya, una trentena de marees de les lo-
calitats properes a Barcelona ens concentrarem el
29 de maig, a les 10.30 hores, a la plaça d’Urqui-
naona per, des d’allí, dirigir-nos a la Delegació del
Govern a Catalunya i denunciar, una vegada més,
les mesures regressives aprovades pel Congrés dels
Diputats a finals de 2020. També es realitzaran
concentracions en moltes altres localitats de Ca-
talunya.

A Badalona, la Marea de Pensionistes tenim pre-
vist sortir a dos quarts de deu del matí de la pla-
ça Pompeu Fabra.

La crisi sanitària, econòmica i social provoca-
da per la pandèmia de la Covid-19 està servint d’ex-
cusa als poders financers i a la dreta cavernícola per
voler imposar unes reformes estructurals al major
i més important instrument de cohesió social, com
ho són les pensions públiques, que tenim al nos-
tre país. Tot el contrari del que defensem les per-
sones pensionistes i jubilades, en particular, i les
classes treballadores en general.

El 29 de maig, una altra vegada, cridarem pels
carrers de centenars de pobles i ciutats de tot l’Es-
tat que volem que es deroguin les reformes labo-
rals i de les pensions aprovades els anys 2010 i
2013. També que volem que s’acabi la bretxa de gè-
nere, que volem que les pensions s’incrementin se-
gons l’IPC, que no volem ni acceptem els plans pri-
vats de pensions d’empresa i que continuarem de-
fensant els nostres drets socials i els serveis públics,
ja que són l’única garantia que tenim les classes tre-
balladores per poder viure amb dignitat.

El pròxim 29 de maig milers 
de pensionistes i jubilats de tot

l’Estat tornarem a manifestar-nos

per Pedro Jesús Fernández

Sortim de nou al carrer
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Estudien sancionar l’Ajuntament de Tiana 
per facilitar l’accés a mòbils de veïns1

2 Helena López deixa el Femení Sant Adrià

Mor Josep Valls, el pastisser 
que va ‘salvar’ el Pont del Petroli

Grupo Osborne s’enduu la producció 
d’Anís del Mono de Badalona

L’home trobat mort dins un dinosaure decoratiu
a Santa Coloma volia recuperar el mòbil

El + llegit línianord.cat
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4
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A les xarxes

@XeniaSole: No entenc gens que hi hagi
més gent indignada per “les Segadores”
que per les set dones assassinades per la
violència masclista en una setmana, SET.

@perearagones: Comença a caminar una
nova Generalitat. Amb el compromís in-
equívoc de fer més fàcil, amable i feliç la
vida de la ciutadania.

#NovaLegislatura

@punsix: Pluja de pintura al desnonament
del Bloc Llavors. Cordó policial dels Mossos
amb els tres diputats de la CUP al davant.
Carles Riera també ha acabat pintat. 

#BlocLlavors #ElVirusDelMasclisme

Aire fresc

En l’Assemblea Mundial de
Governs Locals i Regio-
nals del 2020 (WUF10) es

van sentir veus metropolitanes i
d’aliances entre ciutats. Recor-
dem que la trobada es va centrar
en com la urbanització forma i es
forma amb la cultura i el patrimoni,
i en l’inici d’estudi d’associacions
i iniciatives globals per a una ur-
banització sostenible.

Entre les principals declara-
cions i consens de l’assemblea de
l’any passat, en destaco quatre: I.
La urbanització sostenible no pot
funcionar si no és sensible a la cul-
tura. II. La planificació urbana
integrada significa incorporar tam-
bé la cultura. III. La diversitat
cultural és una font de solucions in-
novadores. I IV. El patrimoni no és
una restricció, és una oportunitat.

Fruit dels acords de l’assem-
blea de governs locals, hem estat
testimonis recentment de com Ba-
dalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Sant Adrià de Besòs uni-
en esforços per a una estratègia
conjunta. Es tracta, en realitat,
d’una aliança territorial que re-
clama reconeixement i suport a
una subcomarca amb més de
400.000 persones. Una aliança
que ha obtingut, a més, la bene-
dicció de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. Res menys.

Els tres governs locals han en-
tès que, sense el Consell Comar-
cal del Barcelonès des de fa dos
anys, els seus municipis estan or-
fes d’una estructura institucional
de coordinació entre ells i els
ens locals de l’entorn. Una situa-
ció interpretada com una pri-
mera debilitat per afrontar els
projectes de futur.

A finals de juny, en l’onzena
Assemblea de Governs Locals i
Regionals (WUF11), es tractarà,
precisament, de transformar les
nostres ciutats per assolir un
futur urbà millor, posant en re-
lleu un estat de preparació in-
formada que proporcioni l’o-
portunitat d’anticipar canvis,
corregir el curs d’acció si cal i ser
més coneixedors de les dife-
rents possibilitats que té el demà. 

L’aliança dels tres munici-
pis del Nord del Besòs està en
línia amb les esmentades con-
ferències WUF, en les quals es
fa palès que les perspectives a
llarg termini apunten cap a una
urbanització sostenible que ha
de proporcionar les bases i la
prosperitat crucials per als es-
forços mundials per recuperar-
nos millor, més fortament,
més ecològicament, amb més
seguretat i intel·ligència, dels
impactes de la pandèmia de la
Covid-19, i aconseguir els ob-
jectius de desenvolupament
sostenible.  

És una evidència que, un
cop vistes –principalment a tra-
vés de la lent dels reptes a abor-
dar–, les zones urbanes són ara
crucials per garantir futurs eco-
nòmics, socials i ambientals sos-
tenibles, imprescindibles ja en la
nostra subcomarca.

Celebrem l’aliança entre Ba-
dalona, Santa Coloma de Gra-
menet i Sant Adrià de Besòs.

Proporcionarà més visions i cla-
redat sobre el futur d’aquestes
tres ciutats germanes en funció
de les tendències, desafiaments
i oportunitats existents, així com
de les condicions pertorbadores,
incloses les valuoses lliçons que
les tres ciutats han après de la
pandèmia en curs. De la taula de
treball de la nova aliança, en sor-
tiran formes amb les quals les
tres poblacions poden estar més
ben preparades per abordar
aquest futur necessàriament
millor i imprescindible.

Pujar al tren del futur és un
repte en el qual Badalona accepta
finalment el combat. Com a
mostra, l’estrena badalonina a la
Mobile Week, enguany amb el
lema ‘Tecnologia per a la ciuta-
dania’, perquè, segons els orga-
nitzadors, “ha arribat el mo-
ment de traspassar la panta-
lla”. El Mobile Week 2021 oferi-
rà a Badalona tres metes: la
protecció de la nostra privacitat
i dades a internet, les habilitats
professionals digitals que de-
mana el mercat i el paper de la
tecnologia en les crisis, fins i tot
apostant per la quàntica.

És un gust i una satisfacció
que Badalona faci aquests ges-
tos i assoleixi les eines per ser
una ciutat òptima de cara al
demà. Si no es torça, la simbio-
si Ajuntament-Restarting Ba-
dalona és també una bona aju-
da per fer bo el camí.

Badalona puja al tren del futur 
per Estanis Alcover i Martí

Els semàfors

La companyia Grupo Osborne
ha decidit endur-se la producció

d'Anís del Mono de Badalona.
L'empresa mantindrà la sala de
destil·lació, però centralitzarà 

el gruix de la fabricació del
producte a la seu central 

que té a Cadis. 
pàgina 6Grupo Osborne

Jaume Giró s'ha convertit en el
nou conseller d'Economia de la

Generalitat. Nascut el 1964 a
Badalona, Giró –que accedeix al

càrrec sense afiliació a cap
partit– té una carrera amb més

de 30 anys en potents grups
com Naturgy, Repsol i La Caixa. 

pàgina 6Jaume Giró

El Primavera Sound tornarà el
2022 amb un cartell amb noms
com The Strokes o Tame Impala.

En aquest certamen hi tindrà
una presència creixent Sant

Adrià, clau en l'ampliació
d'aforament del Fòrum i en la

tasca social de la nova Fundació. 
pàgina 10Primavera Sound
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Mobba | Polèmica després d’un intent d’ocupació
El Grup de Treball de la Mobba ha acusat l’alcalde Albiol d’utilitzar 

políticament un intent frustrat d’ocupació de l’antiga fàbrica. A Twitter, 
el batlle havia relacionat aquest fet amb l’endarreriment de l’enderroc.

POLÈMICA4La companyia Gru-
po Osborne ha decidit endur-se
la producció d’Anís del Mono de
Badalona. Segons ha pogut con-
firmar Línia Nord, l’empresa
mantindrà la sala de destil·lació,
però centralitzarà el gruix de la
fabricació del producte a la seu
central de la companyia a la lo-
calitat gaditana del Puerto de
Santa María. Aquesta reestruc-
turació implica l’acomiadament
d’almenys quatre treballadors
del total de vuit contractats a la
fàbrica badalonina.

Des de la companyia argu-
menten que els acomiadaments
responen a un “reajustament de
la plantilla” per criteris d’“efi-
ciència industrial”, ja que les li-
mitacions del mateix edifici im-
pedeixen l’actualització de la lí-
nia d’embotellament que reque-
reix la normativa vigent. Malgrat
aquest trasllat, Grupo Osborne
assegura que manté “intacta”
l’aposta per la “marca, per Ba-

dalona i per la destil·leria”. Tam-
bé asseguren que compten amb
el suport del consistori i que la in-
tenció és treballar plegats en
nous projectes pròximament.

Segons ha pogut saber Línia
Nord, fins ara s’han produït no-
més dos dels acomiadaments
anunciats i la previsió és que els
altres dos tinguin lloc el pròxim
19 de juny.

31 ANYS A LA COMPANYIA
El sindicat UGT ha sortit al pas
de la notícia de la deslocalització

de la producció d’Anís del Mono
per denunciar que la company-
ia vol acomiadar cinc treballa-
dors,i no quatre com afirma
l’empresa, amb entre 15 i 31
anys d’experiència i que només
se’ls oferirà una indemnització
de 20 dies per any treballat. Des
d’UGT asseguren que aquest
moviment deixa “sota mínims”
la fàbrica de Badalona i empla-
cen el Grupo Osborne a “refle-
xionar” i asseure’s en la taula de
negociació. Mentrestant, pre-
paren mobilitzacions i protestes.

L’emblemàtica fàbrica d’Anís del Mono a Badalona. Foto: Grupo Osborne

Grupo Osborne s’emporta 
la producció d’Anís del Mono

» L’empresa acomiada quatre treballadors dels vuit que té 
» UGT denuncia que la companyia deixa “sota mínims” la fàbrica

Front comú de l’oposició per
evitar l’obertura del bingo

LLEFIÀ4Els grups municipals
de l’oposició han tornat a recla-
mar al govern del PP que pren-
gui mesures per impedir l’o-
bertura del polèmic bingo al
barri de Llefià. En un comuni-
cat conjunt, les formacions em-
placen l’executiu encapçalat per
Xavier García Albiol a utilitzar
“les eines que té a les seves
mans” per bloquejar la instal·la-
ció de la sala de joc –com de-
manen els veïns– i tornen a
posar sobre la taula la necessi-
tat d’aplicar una moratòria con-
tra aquest tipus de negocis.

“Demanem al govern de for-
ma rotunda que no eludeixi la
seva responsabilitat i busqui les
vies una per impedir la instal·la-
ció del bingo”, apunten els grups,
que recorden que l’obertura de
la sala ha estat àmpliament re-
butjada tant pels veïns com per
mig centenar d’entitats locals.
Des de l’oposició consideren que
el consistori “té eines per posar
solució a aquesta problemàtica”
i reclamen una moratòria per
guanyar temps i impulsar una
ordenança per restringit la pre-
sència de nous locals d’apostes.

Albiol posa condicions per 
fer servir 120 milions d’euros
POLÍTICA4Noves cares i ball de
retrets en el Ple de maig a l’A-
juntament de Badalona. En la
sessió celebrada dimarts van
prendre possessió com a nous re-
gidors de Guanyem i ERC David
Guerrero i Manel Sorribas, en
substitució de l’exalcaldessa Do-
lors Sabater i del republicà Oriol
Lladó. Les noves incorporacions
van ser testimonis d’un nou en-
creuament d’acusacions entre
govern local i oposició, aquest cop
per un romanent de tresoreria
que enguany ascendeix a 120
milions d’euros.

Des del PP van apuntar que la
majoria de diners no gastats cor-
responen a partides no executa-
des o factures pendents dels
mandats liderats per Guanyem i
el PSC. Aquesta acusació va tenir
la rèplica de la resta de grups que
van titllar de “nefasta” la gestió de
Xavier García Albiol tenint en
compte el context de pandèmia i
la situació de vulnerabilitat de di-
versos col·lectius. Albiol es va
mostrar obert a pactar l’ús d’a-
quest romanent, però va assegu-
rar que no podrà fer-se servir sen-
se un nou pressupost.

El badaloní Jaume Giró, 
nou conseller d’Economia

POLÍTICA4Jaume Giró s'ha
convertit en el nou conseller
d’Economia de la Generalitat.
Nascut el 1964 a Badalona, Giró,
que accedeix al càrrec sense te-
nir afiliació a cap partit però a
proposta de JxCat, té una llarga
carrera professional vinculada a
potents grups empresarials com
Naturgy, Repsol i La Caixa, on va
ser director general de la Fun-
dació fins al 2019. Els últims pro-
jectes encetats abans de l’entra-

da al Govern català van ser la
creació d’una consultora de co-
municació i del magazín The
New Barcelona Post. També
havia de formar part de l’actual
directiva del Barça, però final-
ment hi va renunciar.

FALCÓ DEIXA TERRITORI
L’entrada de Giró coincideix amb
la sortida del Govern del badaloní
Ferran Falcó, que fins ara era se-
cretari general de Territori.

Protesta veïnal per l’obertura del bingo a Llefià. Foto: Twitter (@rotrenado)

El conseller Giró. Foto: A.Cadanet/ACN

MASCLISME4El jove de 19 anys
detingut per agredir sexualment
una noia el passat dissabte a la
platja de l’Estació de Badalona
ha estat posat en llibertat. Segons
informa Badalona Comunicació,
el presumpte autor ha estat alli-
berat després que la víctima
hagi decidit finalment no pre-
sentar denúncia.

Els fets haurien tingut lloc la
matinada del dissabte a la plat-
ja de l’Estació. L’avís es va rebre
a dos quarts de sis del matí,
quan uns amics de la víctima
van trucar a emergències per

denunciar la presumpta viola-
ció i van fer una descripció de
l’autor dels fets. La policia va
muntar un dispositiu de recer-
ca, que ràpidament va localitzar
el presumpte agressor a prop
del lloc dels fets.

El noi, major d’edat i de na-
cionalitat marroquina, va ser
detingut i portat a comissaria. La
víctima de l’agressió sexual va ser
traslladada a un centre hospita-
lari, seguint els protocols d’ac-
tuació establerts per possibles si-
tuacions de  violència sexual en
espais públics.

Desenes de persones con-
vocades per la Federació de Do-
nes de Badalona es van con-
centrar diumenge al migdia a la
plaça de la Vila per rebutjar l’a-
gressió sexual amb pancartes
on es podien llegir frases com
“no estàs sola” o “ni una més ni
una menys”. La protesta va
comptar amb la presència de di-
versos representants polítics
com el mateix alcalde Xavier
García Albiol, que va assegurar
que la ciutat “no ha de permetre
ni permetrà actuacions inad-
missibles en ple 2021”.

Agressió sexual sense denúncia

Regidors i veïns en la concentració de diumenge. Foto: Carola López/ACN
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Ferran Adrià
Cuiner i creador

“Ser de barri i arribar on he arribat
fa que la gent connecti amb mi”

Per trencar el gel: l’esmorzar,
a diferència del sopar o del
dinar, és un àpat que no

canvia gaire. Què esmorza Fer-
ran Adrià?
Per a mi també és un àpat recur-
rent. Jo esmorzo iogurt, fruita, suc
de taronja, alguna galeta... Tot molt
normal. Fora del restaurant el que
menjo és normal. 

Va néixer l’any 1962 a l’Hospita-
let. Com era aquella ciutat? 
Quan jo era un nen, l’Hospitalet era
bastant poble. Amb barris molt pe-
tits. Tota la Fira no existia. Eren
camps, horts... Tot era molt diferent
que ara. Jo vaig tenir una infància
feliç amb els meus pares i el meu
germà. Una bona infància, sense
traumes. Jugava a futbol a Santa
Eulàlia, a la posició del Xavi, al cen-
tre del camp. 

Quina és la diferència més gran
entre l’Hospitalet d’abans i el
d’ara?
Hi ha una diferència brutal. Ara, el
que era el meu Hospitalet és un
espai meravellós. Molt modern i

cosmopolita. Crec que ha estat un
canvi en positiu.

No sent nostàlgia del passat?
El que no puguis canviar no t’ha de
preocupar. Si hi havia camps, no s’hi
poden tornar a posar. 

Quina era la seva relació amb al-
tres municipis de l’àrea metropo-
litana?
Jo vivia al carrer que separava Bar-
celona de l’Hospitalet i, per tant, era
un hospitalenc bastant barceloní.
La meva generació era com ara. No
dèiem allò de “baixar a Barcelona”.
Conceptualment no hi havia dife-
rència. Potser sí que dèiem “anem al
centre” per referir-nos a anar a la
plaça Catalunya.

Quan va començar la seva pas-
sió pel món de la cuina?
En realitat, jo no tenia passió per la
cuina. Em vaig començar a buscar
la vida, quan era molt jove, i me’n
vaig anar a Castelldefels, a rentar
plats. Aleshores tenia 17 anys. Era
bastant estrany que algú marxés
amb aquella edat. Tot i això, seguia
tenint un llit a casa dels meus
pares. En aquella època a mi m’a-
gradava el que agrada a tots els
joves: sortir de festa. Però havia de
treballar. Després de Castelldefels

vaig anar cap a Eivissa, on vaig
estar treballant d’ajudant de cuina,
i a poc a poc vaig anar aprenent
l’ofici. De totes maneres, no em
vaig enamorar de la cuina fins que
vaig arribar a la Cala Montjoi, a la
Costa Brava, al Bulli, amb 22 anys. A
aquella edat jo ja era cap de cuina
i això és molt estrany, perquè el
Bulli era un restaurant molt impor-
tant i jo molt jove. 

També he llegit que la mili va ser
una bona època que el va ajudar
a aprendre a cuinar...
Per a mi va ser brutal, sí, perquè
vaig saber què volia dir portar
un restaurant, encara que fos per
a la Capitania General de l’Exèr-
cit... Tenia banquets, m’ocupava
del pressupost... Va ser molt im-
portant per a mi, sí. 

Què el va enamorar de la Cala
Montjoi? 
La cuina. Era la primera vegada que
veia parlar de cuina amb tanta pas-
sió. Vaig descobrir un món profes-
sional que per a mi era desconegut.
A la taula, quan es menjava, no es
parlava de futbol, sinó de cuina. Hi
havia una passió brutal pel que
feies. El 90% de la gent cuina per
menjar o per guanyar diners, però
aquí era diferent. En aquella època
vaig estar viatjant per França per
conèixer els millors cuiners del
món. Va ser també una fase d’apre-
nentatge i de referència. Quins eren
els millors cuiners del món? Si tu no
has vist mai el Barça, el Madrid, el
Manchester City o la Juventus, no
tens referència de què és el futbol
al màxim nivell. Doncs passa el ma-
teix amb els restaurants. Tots eren a
França i era vital visitar-los. 

Va ser d’aquella època que va
aprendre la frase “creativitat és
no copiar”. Creu que avui en dia
es copia molt i es crea poc?
Estem on estem perquè fa dos mi-
lions i mig d’anys es va començar a
innovar. De les dues grans crisis, la
sanitària i la climàtica, en sortirem
innovant. Mira la vacuna. Pel que fa
a la frase, és una metàfora que el
que ve a dir és que cal ser honest.

Tu pots copiar i la majoria de gent
copia. Simplement, i segons el meu
punt de vista, cal ser honest i dir:
“Mira, això ho he copiat d’aquí o
d’allà”. La majoria de llocs és el que
fan perquè no tenen recursos per
innovar. Jo soc un dels pocs que va
tenir la sort o la capacitat de tirar
endavant un verdader procés de
creació al Bulli, i no va ser fàcil. Vam
trigar 14 anys a oferir una cuina in-
novadora, i durant aquest temps
no vam guanyar diners. La gent co-
brava una part del sou el dia 15 i
una altra a final de mes. Això no és
treballar, això és creure en alguna
cosa més enllà... Com que fèiem
una cuina tant d’avantguarda, a la
gent li costava molt d’entendre,
però la nostra feina era crear un res-
taurant per obrir camins. 

Què vol dir amb obrir camins?
Noves tècniques, nous gustos, nous
estils... Res a veure amb el que la
gent entén per cuina. Sintetitzar tot
aquest procés de creació en una en-
trevista és impossible... Quan ho in-
tentes resumir la gent pensa: de què
em parla aquest tio? Tothom parla
de cuina perquè cuina o menja,
però si portem la cuina a un nivell
molt alt és un altre món. Per enten-
dre aquest procés de creació cal
veure el documental de 15 hores4

“De la crisi
climàtica i de la
sanitària només
podem sortir-ne
innovant”
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1. Quin és el seu grup de música preferit?
The Rolling Stones.

2. Hi ha algun aliment que detesti? 
El pebrot vermell gran.

3. Per a quina persona viva o morta li agradaria cuinar? 
Per a Pablo Picasso.

4. Digui’m un llibre que l’hagi marcat... 
No n’hi ha cap que m’hagi marcat. Podria recomanar 
El perfume, de Patrick Süskind.

5. I una pel·lícula?
Pulp Fiction.

6. Té alguna afició que em pugui sorprendre? 
Col·leccionar llapis d’hotels, tot i que amb la Covid 
ara és complicat. 

7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana 
especial per a vostè? 
El meu barri, Santa Eulàlia.

8. On li agradaria anar de vacances?
A la Costa Brava.

9. Quin és el seu màxim referent professional?
Tota la generació que va crear la Nouvelle Cuisine.

10. I en la seva vida personal?
La meva dona.

3que es va fer del Bulli: El Bulli, his-
tòria d’un somni.

15 hores? Són moltes!
No, perdona, però no! Estem en un
moment de la nostra societat on tot
són titulars i Instagram. Per estudiar
qualsevol cosa cal dedicar-li, jo què
sé, una setmana com a mínim, oi?
Doncs 15 hores no és tant per en-
tendre un procés d’anys. Si vols
comprendre alguna cosa, el que no
pot ser és que no li dediquis temps.
El concepte d’estudiar està fins i tot
mal vist. Qualsevol persona que
munti un negoci ha de saber què és
una empresa. Quanta gent que
munta una petita empresa sap què
és un balanç o un pressupost?
Ningú! El 50% de les petites i mitja-
nes empreses no duren més de cinc
anys. Per què? Per manca de conei-
xement i d’estudi. No vol dir anar a
la universitat, sinó saber el mínim i
necessari. El coneixement és vital.

Parlant d’innovar, creu que Bar-
celona és una ciutat innovadora?
Sí, el turisme va canviar la ciutat.
Amb les seves coses bones i dolen-
tes. Era una ciutat meravellosa per
viure-hi i tenia molts avantatges
competitius. Al mediterrani no hi ha
tants llocs com Barcelona i el seu es-
perit creatiu. Malauradament, amb
la Covid no sabem què passarà. Ara
és una ciutat trista, però caldrà es-
perar dos anys per veure si torna a
ser el que era, si torna a somriure.  

I què creu que passarà amb el
sector de la restauració ara que
tothom compra per Glovo? Tin-
drem ganes de tornar a anar de
restaurants?
El gran canvi l’ha produït el teletre-
ball. Abans, si la gent tenia una re-
unió, quedava a Barcelona i per
dinar. Això ja no es farà. Quan tin-
guem clar com quedarà tot el tema
del teletreball veurem què passa. El
que està clar és que una part im-
portant de la gent, almenys dos
dies a la setmana, farà feina des de
casa i això pot fer que un 10 o un
15% dels restaurants desapareguin.

La pandèmia ha afectat el seu
negoci?
Com que jo ja no tinc restaurant, no
he tingut problemes. Estem a elBu-
llifoundation i més o menys ho hem
passat bé. Hem pogut seguir amb
el 80% de la nostra activitat.

Si parlem de moments crítics en
els últims anys, hem de parlar per
força del procés independen-
tista. Com va viure aquells mo-
ments en l’àmbit personal?
Respecte a aquest tema, jo no he
tingut problemes de cap mena. Està
clar que hem viscut una situació
complexa, perquè la societat estava
molt polaritzada. Viatjo molt i quan

viatges ho veus tot d’una manera
diferent. Explicar-ho a fora és fàcil, el
que és complicat és entendre que el
conflicte es pot veure de moltes
maneres. Hi ha una gent que vol
una cosa, una que en vol una altra i
una darrera que no sap què vol...

Si em permet preguntar-li i vol
respondre-ho:  vostè què vol? 
No ho sé. Amb la situació de la
Covid i amb els milers de persones
que estan a l’atur, amb els negocis
que estan morint, crec que el que
toca ara és que l’economia torni a
ser el que era. Estem en un moment
molt fotut i tothom hauria d’anar
cap a la mateixa direcció. Crec que
hi ha consens en això. Hi ha una crisi
com mai s’havia vist. Això com s’ar-
regla? No ho sé. Els polítics hauran

de solucionar-ho, però de vegades
sembla que hi ha gent que no és
conscient que moltes persones han
perdut familiars o que hi ha altres
persones que han perdut la seva
feina després de 40 anys treballant.

Va defensar l’estatut al mateix
temps que feia una campanya
per al ministeri de l’Interior i l’E-
xèrcit. També ha dit alguna ve-
gada que se sent molt europeu.
Hospitalenc, català, espanyol,
europeu... Amb quina identitat
es queda?
Jo sempre dic que la meva pàtria és
el talent. A partir d’aquí puc dir que
em sento català, però també de
Roses [on viu actualment], de l’Hos-
pitalet... No em preocupa massa.
Sempre m’han importat més les
persones que les identitats. Pro-
curo estar bé on estic. Ara bé, és clar
que tinc un sentiment català. Vull
dir que tinc una manera de fer i
d’estimar el meu país. Però bé, últi-
mament no vull ni perdre dos mi-
nuts parlant de política... 

Doncs no en parlem més. Durant
la seva carrera ha rebut molts
premis. El Bulli va ser reconegut
cinc vegades com el millor res-
taurant del món, Català de l’Any...
Els premis sempre són positius, per-
què a la vida no tots els moments
són bonics. És cert que jo he tingut
la sort de rebre uns premis incre-
ïbles, brutals. Sempre que tens un
moment baix els premis van bé,

però jo mai he treballat pel reco-
neixement, ha estat una conse-
qüència de la meva feina. Quan
vaig aparèixer a la portada de The
New York Timesva ser molt especial.
Allò, el 2003, quan no hi havia inter-
net, em va canviar la vida. 

Deia que els premis ajuden en
moments baixos. Quin ha estat
el moment més dur de la seva
carrera?
La malaltia i la mort de qualsevol fa-
miliar. Sobretot la malaltia. Els meus
pares i els meus sogres van patir
molt i va ser molt dur. En l’àmbit
professional, no em puc queixar. 

Ha rebut crítiques molt dures
que deien que la seva cuina era
massa sofisticada...
Tothom que fa alguna cosa diferent
i creativa rep crítiques. Però si surts
al carrer, al 50% li sembles simpàtic
i a l’altre 50% no, sense conèixer-te.
Un ha d’aprendre que no pot agra-
dar a tothom. No em puc queixar i
mai ho he fet, perquè en realitat he
rebut molt poques crítiques nega-
tives. És clar que afecten, aquestes
crítiques, però no s’hi pot fer res. Hi
ha gent que no està d’acord amb
els canvis i és normal. Perquè si jo et
pregunto “què vols, un ou ferrat o
una esferificació amb pèsols?”, tu
em diràs que l’ou ferrat. 

No sigui modest, a vostè la gent
l’estima molt...
Sí! En soc conscient. Potser és pel fet
que soc un xaval de barri, de Santa
Eulàlia, de família treballadora i que
ha arribat on ha arribat. Això és una
cosa amb la qual la gent connecta.
El meu pare era estucador i la meva
mare era el que es deia una ama de
casa, encara que de vegades treba-
llava en una perruqueria. La gent
diu “el Ferran no va anar a la Univer-
sitat, però ha donat classes a Har-
vard”. Puc ser un símbol per a la
gent treballadora, que pot pensar:
“Si ell ho ha fet, jo també ho puc fer”.

Ha renunciat a moltes coses per
ser el millor cuiner del món?
Segurament no he tingut una vida
personal normal. Les vacances, els
caps de setmana... Tot eren concep-
tes molt diferents del que entén la
gent. És una vida diferent, però com
he dit abans, el que no puguis can-
viar que no et preocupi.

Ja per acabar, per què va decidir
tancar el Bulli? 
El Bulli va ser un somni, però els
somnis també s’acaben. Nosaltres
volíem obrir camins i vam aconse-
guir-ho. La nostra missió es va aca-
bar. És difícil saber dir prou. A nivell
creatiu, t’has de mirar al mirall i ser
sincer per dir-te que has d’acabar. A
la vida s’ha de saber quan dir prou.
Saber quan una cosa s’ha acabat.<

“Tothom 
que fa alguna
cosa diferent 
i creativa rep
crítiques”

“Sortir a la portada de The New
York Times em va canviar la vida”

FERRAN ADRIÀ EN 10 RESPOSTES
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Santa Coloma

SUCCESSOS4L’home que va
aparèixer mort dins un dino-
saure decoratiu a Santa Coloma
de Gramenet hauria caigut quan
intentava recuperar el seu telè-
fon mòbil de dins de la figura.
Aquesta és la principal hipòtesi
en què treballen els investigadors
per explicar la troballa del cos
que va tenir lloc el passat dis-
sabte davant l’edifici Cubics.

Segons va avançar SER Ca-
talunya, els Mossos d’Esquadra

consideren que es tracta d’una
mort accidental perquè el cos no
presentava signes de criminali-
tat i ara esperen disposar dels re-
sultats de l’autòpsia per poder
saber el motiu exacte de la de-
funció. El cadàver va aparèixer
dissabte al migdia, quan un pare
i un fill que jugaven prop del di-
nosaure, a l’avinguda Francesc
Macià, van alertar de la presèn-
cia d’un cos dins l’animal, en-
caixonat en una de les potes.

POLÈMICA4La finalització del
parc de Can Zam de Santa Co-
loma ha tornat a primera línia
aquesta setmana. Per segon any
consecutiu, els organitzadors
del Rock Fest Barcelona decidien
cancel·lar l’edició a causa de la
pandèmia, però anunciaven la
tornada del festival el 2022. La
notícia, que aixecava totes les
alarmes entre les entitats ve-
ïnals, coincidia amb la presen-
tació oficial de l’esperat projec-
te municipal per enjardinar la
zona tancada d’aquest espai,
una reforma que preveu habili-
tar una zona central per a la “ce-
lebració d’esdeveniments”.

El solapament d’aquests dos
anuncis ha posat en alerta la ciu-
tadania, ja que la celebració d’es-
pectacles i festivals ha estat fins
ara l’obstacle que s’ha interposat
en aquesta voluntat veïnal de fi-
nalitzar el parc. Des de la Plata-
forma per la Defensa de la Ser-
ra de Marina i Can Zam han de-

fensat en diverses ocasions la in-
compatibilitat d’aquests esde-
veniments de gran format amb
el projecte de parc “verd i fron-
dós” que reclama l’entitat.

En aquest sentit, la primera
fase del projecte municipal per
transformar el parc té un pres-
supost de gairebé 780.000 eu-
ros i contempla la retirada de les
tanques que delimiten l’espai i
l’increment de la superfície de

zona verda un nou bosc fluvial
inclòs, entre altres. La previsió
és que les obres comencin el
pròxim novembre i s’allarguin
uns sis mesos.

A l’espera de conèixer més
detalls del projecte, els orga-
nitzadors del Rock Fest no han
rectificat i mantenen que l’edi-
ció del 2022 es tornarà a cele-
brar com fins ara s’havia fet al
parc de Can Zam.

Una imatge d’una edició anterior del Rock Fest. Foto: Rock Fest

Inquietud veïnal perquè Can
Zam acollirà el Rock Fest 2022

L’home trobat mort dins d’un
dinosaure buscava el mòbil

Sense sostre | 28 persones dormen als carrers de Santa Coloma
Un grup de voluntaris va participar dimecres a la nit en un recompte de persones sense llar

pels carrers de Santa Coloma i Badalona. La iniciativa va constatar la presència de 28
persones dormint als carrers de la ciutat. A Badalona, la xifra ascendeix a 48 persones.

El dinosaure on van trobar el cos de l’home. Foto: Oscar Verdugo (Facebook)

MÚSICA4El Primavera Sound
2022 ja escalfa motors. L’edició
més ambiciosa del popular festi-
val tornarà l’any que ve amb un
cartell d’altura encapçalat per
noms com The Strokes, Tame
Impala, Nick Cave o Gorillaz.
En aquest primer certamen post
pandèmia hi tindrà una presèn-
cia creixent la ciutat de Sant
Adrià, que no només serà clau en
l’ampliació de l’aforament del
Parc del Fòrum, sinó que també
serà un dels escenaris on durà a
terme la seva tasca social la nova
Fundació Primavera Sound.

Amb un pressupost de més
de cinquanta milions d’euros,
l’edició 2022 comptarà amb
més de 400 bandes, que actua-
ran del 2 al 12 de juny al Parc del
Fòrum i a diverses sales de con-
certs. Entre les novetats pre-
vistes, els organitzadors del fes-
tival contemplen ampliar entorn
de les 75.000 i les 80.000 per-
sones l’aforament del Parc del
Fòrum, un creixement que es
durà a terme per la zona més

pròxima a Sant Adrià. El mu-
nicipi també serà l’escenari de
la cloenda del certamen amb la
festa d’electrònica Brunch-On
the Beach el 12 de juny.

La presentació oficial de l’e-
dició 2022 també va servir per
anunciar la creació de la Fun-
dació Primavera Sound, una
iniciativa que servirà per aglu-
tinar “totes les accions de res-

ponsabilitat social corporativa”
del certamen, tal com explica
l’organització, i tindrà una do-
tació de 200.000 euros. Aquest
projecte preveu impulsar di-
verses activitats socials a Sant
Adrià i als barris del Besòs i el
Maresme, com ara cursos de for-
mació, tallers o xerrades obertes.
També preveu la creació d’una
ràdio comunitària.

Una parella es fa una foto a l’entrada del Primavera. Foto: Violeta Gumà/ACN

Sant Adrià guanya presència en
l’edició més social del Primavera

Sant Adrià

DROGUES4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada dues persones com a
responsables de diversos cultius
de marihuana en dos pisos i un
local de Sant Adrià de Besòs i Ba-
dalona. L’operació policial va
permetre intervenir un total de
prop de 800 plantes i els arres-
tats, que han estat posats en lli-
bertat amb càrrecs, estan acusats
d’un delicte contra la salut pública
i defraudació de fluid elèctric.

La investigació policial va
començar quan es van detectar

als carrers Fermí Borràs i Mart
de Sant Adrià dos pisos que s’u-
tilitzaven exclusivament com a
plantacions de marihuana, i
també un local al carrer Marià
Benlliure de Badalona. Un am-
pli dispositiu policial va perme-
tre desmantellar els espais, on
van localitzar 799 plantes.

Als detinguts, de 57 i 50
anys, se’ls acusa d’un delicte
contra la salut pública i de-
fraudació a la companyia elèc-
trica. El jutge n’ha decretat la lli-
bertat amb càrrecs.

Dos arrestats per cultivar 800
plantes de maria en pisos

Una plantació desmantellada en una imatge d’arxiu. Foto: Mar Martí/ACN

Animals | Veïns de la Mina denuncien una plaga de rates
Un grup de veïns de la Mina ha aixecat la veu per denunciar la presència d’una plaga
de rates en algunes zones el barri pròximes a solars abandonats. Els afectats han
compartit diversos vídeos dels animals a través de les xarxes per reclamar una solució.
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Una ocupació conflictiva
desferma les queixes veïnals

TIANA4Els veïns del carrer Va-
lència de Tiana fa mesos que pa-
teixen ocupacions en una de
les seves finques. Des del passat
gener, diversos grups han acce-
dit a la casa adossada del nú-
mero 15, però fins ara la convi-
vència amb la comunitat de ve-
ïns havia imperat. 

Tanmateix, la tensió va es-
clatar dijous de la setmana pas-
sada, quan els inquilins que ac-
tualment ocupen l’habitatge van
responsabilitzar una de les veïnes
del tall de l’aigua que recentment
ha aplicat la companyia de sub-
ministraments a la casa. La tri-
fulga va acabar requerint la pre-

sència dels Mossos d’Esquadra i
de la Policia Local per apaivagar
els ànims després que els okupes
intentessin entrar per la força al
pàrquing de la veïna. 

Des del consistori apunten
que algun grup ha estat “comer-
cialitzant” de manera il·legal
amb la casa –que actualment
pertany a un fons inversor– i as-
seguren que estan en converses
amb la propietat i amb els in-
quilins a través d’un mediador
per poder “disminuir la conflic-
tivitat”. La intenció del govern lo-
cal és posar fi a l’ocupació tan
aviat com sigui possible per evi-
tar nous conflictes.

SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Barcelona i la Genera-
litat de Catalunya han impulsat
un nou equipament per allotjar
joves desemparats. La iniciativa
neix amb l’objectiu de reprodu-
ir l’èxit de l’experiència iniciada
l’abril del 2020 a Montgat, on el
consistori barceloní va llogar
una casa de colònies per acollir
una quarantena de joves du-
rant els mesos més durs del
confinament per la pandèmia del
coronavirus.

L’equipament ha estat en
funcionament interromput fins fa
poc més d’un mes, quan l’orga-
nització Superacció –l’entitat en-
carregada de gestionar la casa–
va decidir traslladar-se a un edi-
fici municipal a la zona d’Horta-
Guinardó de Barcelona. Durant
aquest últim any, Superacció ha
atès un total de més de 80 joves
diferents al centre de Montgat, on
els residents seguien un projec-
te educatiu i de recuperació mit-
jançant l’esport.

Aquest vessant més socioe-
ducatiu ha estat la raó que ha

portat l’Ajuntament de Barcelo-
na a voler implantar el mateix
model en el nou equipament, que
estarà gestionat per la mateixa
entitat en col·laboració amb la
Fundació de la Santa Creu, res-
ponsable de les instal·lacions.

En aquest sentit, la respon-
sable del servei de l’entitat Su-
peracció, Marta Raso, assenya-

lava aquest maig en declaracions
a l’ACN que els omple "d'orgull"
veure com el projecte nascut a
Montgat per l'emergència del
confinament té avui continuïtat
i amb resultats "molt visibles". El
nou espai mantindrà d’aquesta
manera l’aposta pel treball social
comunitari i pel reforç del senti-
ment de pertinença.

Una de les activitats de l’organització Superacció. Foto: Superacció

Barcelona repetirà el model 
de la casa de joves de Montgat

La casa adossada ocupada al carrer València de Tiana. Foto cedida

Gastronomia | El Tast Tiana “va de tapes” aquest 2021
El popular Tast Tiana no podrà celebrar-se enguany amb normalitat a causa de
les actuals restriccions per la pandèmia del coronavirus. Com a alternativa, els

organitzadors proposen una ruta de tapes per diversos establiments del municipi.
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Esports

El Joventut centra ja tots els es-
forços en l’eliminatòria de quarts
de final del play-offpel títol de la
lliga ACB de bàsquet. Els de Car-
les Duran, setens al final de la lli-
ga regular amb 20 victòries i 16
partits perduts (el darrer, contra
el Bilbao Basket d’Àlex Mumbrú,
que va suposar la salvació dels
hombres de negro) es veuran
les cares contra el Barça en aques-
ta primera ronda.

La sèrie, al millor de tres par-
tits, començarà al Palau Blau-
grana dimarts que ve, 1 de juny,
a les 10 de la nit, mentre que l’ú-
nic enfrontament de l’eliminatò-
ria que es jugarà a l’Olímpic serà
d’aquí a set dies, dijous de la
setmana que ve, també a les 10 de
la nit. Si fos necessari un tercer
partit, seria de nou a Barcelona,

el dissabte 5 de juny a dos quarts
de set de la tarda.

L’equip que surti vencedor
de l’emparellament es veurà les
cares en una de les semifinals
contra el guanyador de la sèrie
que enfronta el Tenerife i el San
Pablo Burgos. Per l’altra banda
del quadre hi ha el Madrid, el
Gran Canaria, el Valencia Basket
i el Baskonia. El campió d’a-
questa atípica lliga ACB 2020-21

es coneixerà, com a molt tard, el
dijous 17 del mes que ve.

PLATA PER AL JÚNIOR
La del sènior, però, no és l’única
notícia positiva per al club; i és
que el júnior verd-i-negre de Da-
vid Jimeno es va proclamar sub-
campió de Catalunya en la Final
a Vuit disputada a Balaguer. La
Penya va perdre a la final contra
el Barça (64-77).

El campió de l’ACB, com a molt tard, es coneixerà el 17 de juny. Foto: CJB

‘Play-off’ a punt: la Penya
debutarà dimarts a Barcelona
» L’únic partit de la sèrie que es jugarà a l’Olímpic, dijous que ve

» Els de Duran tanquen la fase regular amb 20 triomfs i 16 derrotes

Helena López deixa 
el Femení Sant Adrià

“Ha arribat el moment
de dir adeu al club de la
meva vida. Vaig arribar
amb 10 anys i durant

15 temporades m’ho heu donat
tot”. Així comença la carta ober-
ta en la qual Helena López, capi-
tana i símbol del Femení Sant
Adrià, anunciava que no seguirà
vestint de lila el curs que ve.
L’escorta diu “necessitar nous
reptes”, tot i que admet que li cos-
ta “veure’m vestint una altra sa-
marreta” i que “sempre serà lila”.

López, present en els èxits de
la base i del primer equip de

Sant Adrià, tanca l’escrit assegu-
rant que espera “poder tornar a
jugar de lila algun dia”.

“LA MILLOR DE LA HISTÒRIA”
La reacció del club al comiat,
anunciat dilluns passat, va ser im-
mediata. En un text, curt i emo-
tiu, el club destaca que és “sense
cap dubte la millor jugadora que
ha tingut el club en els seus 40
anys d’existència” i assegura que
“ella, com ningú, ha representat
els valors (lluitar, gaudir i somiar)
que aquesta casa ha volgut pro-
posar entre els seus equips”.

Derrota del CF Badalona 
en l’últim partit de Segona B

En un dia de celebra-
cions i xifres rodones
(175 partits de Robert
Simón i 200 de Mano-

lo González), el Club Futbol Ba-
dalona va perdre l’últim partit de
la temporada (1-2 contra l’Atlético
Levate)... i de la història de la Se-
gona Divisió B.

Néstor Albiach va ser l’autor
de l’únic gol del matx (i últim del
club en la categoria), però el filial
granota remuntaria a la segona
meitat. Després del partit, com és
habitual en les darreres tempo-
rades, la família Saisó va fer en-

trega del Trofeu Joan Saisó a Si-
món com a màxim golejador del
conjunt escapulat amb set dianes.

ALARCÓN, RENOVAT
48 hores després del final de la
temporada, el club va anunciar la
primera gran decisió esportiva
per al conjunt que jugarà a Se-
gona RFEF el curs que ve: la re-
novació de Justo Alarcón com a
director esportiu. Una de les se-
ves primeres decisions podria
ser buscar un tècnic, ja que ahir
Esports BDNcom va anunciar
que l’entrenador no seguirà.

Javi Rodríguez, 
cap a la banqueta del Barça?

La lliga regular en-
cara no s’ha acabat,
però dimarts al
migdia el Barça de

futbol sala va comunicar la no
continuïtat d’Andreu Plaza a la
seva banqueta de cara al curs que
ve. Això, de retruc, fa que ja s’ha-
gi relacionat el nom del tècnic de
l’Industrias Santa Coloma, Javi
Rodríguez, per ocupar la ban-
queta barcelonista.

Rodríguez té contracte fins al

2023, però manté una excel·lent
relació amb el president Vicenç
García... i amb el reelegit presi-
dent blaugrana, Joan Laporta. A
més, el nomenament de Jordi
Torras (excompany de Rodrígu-
ez) com a mànager de la secció es
pot interpretar com un estímul
per a un possible canvi d’aires.

L’entrenador va tornar al club,
on ja havia tingut una etapa com
a jugador, el Nadal del 2019 en
substitució d’Óscar Redondo.

La jugadora ha vestit de lila durant 15 cursos. Foto: FSA

Foto: Twitter (@fsalagarcia)

Handbol | L’Adrianenc tanca el curs visitant Zamora
L’epíleg de la temporada 2020-21 per a l’Handbol Adrianenc serà demà
passat a les set de la tarda a Zamora. El partit a Castell-Lleó serà l’últim

partit a Divisió de Plata i també el darrer de Lorenzo Rueda a la banqueta.

Pau Arriaga
BADALONA
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El domini del blanc, que envaeix el ma-
nicomi de Saint-Paul-de-Manson, re-
dueix Vincent Van Gogh a un estat de to-
tal frustració i d’immobilitat. Massini
mostra la tragèdia de l’artista, reduït a ser
presoner de la seva ment per la pràcti-
ca persecutòria amb la qual es menys-
prea tota forma individual de diversitat.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

L’olor eixordadora del blanc
Stefano Massini

Les germanes osonenques The Sey Sis-
ters tornen a reivindicar els seus orígens
ghanesos a We Got Your Back (Satélite K,
2021), el seu tercer àlbum, que ha sortit
a la llum aquest mes de maig. El trio bar-
reja soul i pop en les catorze cançons que
formen el nou disc, en les quals la lluita
antiracista, el feminisme i la sororitat hi
són molt presents. 

Música

El Satur (Karra Elejalde) i la Tina (Toni Acos-
ta) són un matrimoni en el qual ella
aporta els diners i ell s’ocupa de la casa i
el nen. Un nen, per cert, que té 28 anys:
el Manu (Quim Ávila) és un youtuberme-
diocre, però el pare el convertirà en “el ràn-
ger de l’amor”, un exitós youtuberdefensor
de l’amor romàntic que s’enamorarà bo-
jament de l’Amanda (María Pedraza).

Pelis i sèries

Poliamor para principiantes
Fernando Colomo

We Got Your Back
The Sey Sisters

Mart al CCCB
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
acull l’exposició ‘Mart. El mirall vermell’, que aborda el vin-
cle de la humanitat amb el planeta veí des de l’antiguitat
fins a l’actualitat. El projecte, comissariat per Juan Insua,
combina ciència, art i literatura i presenta l’obra original
de creadors audiovisuals i digitals, artistes, científics, ex-

perts i curiosos de Mart. A la mostra s’hi poden veure més
de 400 objectes, entre llibres incunables, escultures, di-

buixos, còmics, pel·lícules, documents manuscrits, peces
de col·leccionista i, fins i tot, un meteorit marcià.

Pau Debon ha donat una gran alegria (mai millor
dit) als fans d’Antònia Font. Vuit anys després de la

separació del grup mallorquí, el seu cantant n’ha
anunciat el retorn, un esdeveniment alhora espe-

rat i inesperat. Tot i que el desplegament d’una
gran lona del Primavera Sound 2022 al carrer Ma-

llorca de Barcelona amb el lema ‘Alegria!’ (el títol
de la cançó més coneguda de la banda) ja va des-

fermar els rumors, Debon va confirmar la partici-
pació d’Antònia Font en el festival que es farà el

juny de l’any que ve. Ho va fer amb un vídeo pu-
blicat a YouTube, en el qual va explicar que els

fans del grup no havien deixat de demanar-ne el
retorn en tots els anys d’aturada. El cantant es va
mostrar agraït i content amb el moment que s’a-
costa i que viurà, per descomptat, amb Joan Mi-
quel Oliver (guitarrista i compositor dels temes),

Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon. 

P A U  D E B O NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant d’Antònia Font
El grup mallorquí més exitós dels últims anys

Famosos

Anunciar el retorn del grup
Després de vuit anys, actuarà al Primavera Sound 2022

Alegria
La notícia ha causat sorpresa i ha estat molt celebrada

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Al llarg de la vida, anem entenent els
nostres pares a mesura que anem tre-
pitjant el seu mateix tros de camí. Com
més anys fem, més superfície reflectim”.
A Una família (L’Altra Editorial), Toni Sala
s’endinsa precisament en la història de
la seva família, dedicada al turisme a la
Costa Brava, a través de les figures del seu
pare, la seva mare i el seu avi matern.

Llibres

Una família
Toni Sala

|Biomutant
Un nou joc de rol i acció de món obert, que posa l’accent en l’exploració

i el combat cos a cos. Això és Biomutant, per a PC, Xbox One i PS4.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MEDITA

Un centre autoritzat: si tens cap dubte o queixa sobre la legalitat 
d’un establiment, consulta l’ajuntament corresponent

ASSEGURA’T

BUSCA

RECORDA

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

i ESTÈTICA

Si t’estàs plantejant fer-te un pírcing o un tatuatge, el Depar-
tament de Salut de la Generalitat té uns quants consells i
recomanacions per a tu. En primer lloc, et recorden –com

ja et deu haver recordat tothom a qui li hagis comentat la teva
intenció– que “abans de fer-ho cal haver meditat bé la decisió”,
especialment en el cas del tatuatge, per raons òbvies. També
posen l’accent en la importància de consultar un metge en cas
que pateixis alguna malaltia o infecció, un problema de pell
(com dermatitis, acne o psoriasis) o prenguis algun medicament
o anticoagulant. A més, recorden que no es pot donar sang fins
al cap d’un any d’haver-se tatuat o perforat. Des de Salut remar-
quen que el centre on et facis el pírcing o tatuatge ha de ser un
centre autoritzat. “En cas de dubte o queixa sobre la legalitat
d’un establiment, cal acudir a l’àrea de sanitat del consistori co-
rresponent”, diuen. Un cop escollit l’establiment, t’insten a asse-
gurar-te que el professional que t’atendrà té la formació exigida
per llei. “El diploma que els acredita ha d’estar ben visible”, insis-
teixen. Per últim, reiteren que mentre et fan la intervenció s’han
de complir les normes d’higiene i que, si no, pots denunciar-ho.

Tatuatges i pírcings segurs

Molt bé la decisió abans de fer-te un pírcing i especialment 
un tatuatge, i consulta primer el metge si tens cap malaltia

Les claus

Que el professional que t’atendrà té la formació exigida 
per llei: el diploma acreditatiu ha d’estar ben visible

Que mentre et fan la intervenció s’han de complir totes 
les normes d’higiene i que, en cas contrari, pots denunciar-ho
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