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Els delictes al Barcelonès Nord durant el primer trimestre de l’any van augmentar. Foto: Xavi Toscano/ACN

Cal preocupar-se?
» Els delictes penals es van disparar al Barcelonès Nord durant el primer trimestre d’aquest any
» Les associacions veïnals atribueixen aquest augment a l’efecte pandèmia i al descens del turisme
Anton Rosa
BARCELONÈS NORD
Les infraccions penals van créixer
al Barcelonès Nord durant el primer trimestre d’enguany respecte al mateix període de l’any passat. Segons les últimes dades facilitades en el balanç de criminalitat que elabora trimestralment
el Ministeri de l’Interior, els delictes van pujar un 8% a Badalona, un 15,7% a Santa Coloma i un
17,6% a Sant Adrià. Aquestes xifres es troben lluny de la mitjana
de la província de Barcelona, que
registra una davallada d’un 16%
en aquest tipus d’infraccions.
En el cas de Badalona, la tipologia de delictes que ha patit un
increment més pronunciat ha estat el tràfic de drogues i els atacs

contra la llibertat sexual. On sí que
s’ha produït un descens considerable és en els robatoris i els furts,
que cauen per segon trimestre
consecutiu i disminueixen aproximadament un 15% respecte a les
dades del 2020.
Des de la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona
(FAVB) atribueixen aquestes fluctuacions respecte a les dades de
l’any passat a l’efecte pandèmia,
ja que el confinament i el toc de
queda nocturn van posar fre a certes problemàtiques com els furts,
però en poden haver alimentat
d’altres com per exemple els casos de violència masclista.
Tanmateix, l’entitat es mostra
prudent i considera que s’ha d’esperar fins a la celebració del pròxim Consell de Seguretat per poder contrastar dades i treure conclusions. En aquesta reunió, la

FAVB posarà sobre la taula la necessitat d’ampliar no només els
efectius policials, sinó també la
plantilla d’educadors a peu de
carrer i de mediadors socials per
fer intermediaris en els diferents
conflictes als barris de la ciutat.

pujada en el nombre de delictes i
apunten que aquestes xifres no
s’han traduït en un augment de
queixes ciutadanes. Pel que fa al

DROGUES I TURISME
Una tendència similar a Badalona presenta Santa Coloma, on
també es disparen els delictes
contra la llibertat sexual i creixen
les infraccions per drogues. Malgrat que els robatoris amb força
en domicilis i establiments sí
que registren una caiguda considerable, els furts creixen en
un 35% respecte al mateix període de l’any passat.
En aquest sentit, des de la Federació d’Associacions de Veïns de
Santa Coloma (FAVGRAM) es
mostren sorpresos per aquesta

4La FAVB i la FAVGRAM no
valoren negativament la
posada en marxa de les
polèmiques Unitat Omega a Badalona i Unitat de
Suport i Intervenció Ràpida
(USIR) a Santa Coloma, però
consideren que tenen una
funció molt específica i que
falten efectius per tenir un
impacte més gran.

POC IMPACTE DE LES
UNITATS ESPECIALS

tràfic de drogues, l’agrupació sí
que ha registrat diverses denúncies de veïns –sobretot dels bar-

ris del Raval i de Can Mariner–
per la venda de substàncies estupefaents al carrer.
L’efecte pandèmia també
s’hauria notat al municipi colomenc en l’increment dels furts.
Segons defensen des de la FAVGRAM, la davallada del turisme
a Barcelona hauria tingut un
impacte negatiu a Santa Coloma,
ja que els lladres han hagut d’adaptar-se i molts haurien optat
per cometre robatoris als carrers
del municipi en comptes de concentrar-se en els barris de la capital catalana.
Pel que fa a Sant Adrià, les
dades mostren un increment
important en els robatoris amb
violència i intimidació i també
s’eleven els casos de sostracció
de vehicles. Cauen per contra
els robatoris amb força en domicilis o comerços.
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La lupa

Barcelona i València
Foto: Fundació Catalunya Europa

per Jordi Muñoz

E

l passat 20 de maig es va produir una trobada, instigada per la Fundació Catalunya Europa, entre l’alcalde de València, Joan Ribó,
i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L’alcalde i l’alcaldessa van tractar diverses qüestions, diguem-ne, d’interès mutu per a les dues ciutats en una
interessant conversa que es pot trobar a les xarxes.
D’entrada, cal destacar que fou una trobada estranyament infreqüent. Fa la sensació que les dues ciutats
s’haurien de trobar més d’una manera molt més natural perquè comparteixen moltes coses, en diversos nivells.
Primer, hi ha una coincidència política evident. Des
del 2015, fa sis anys ja, les dues ciutats tenen alcaldies
a priori força alineades políticament. Els mateixos Ribó
i Colau van subratllar les seves complicitats. Tot i que
no són membres del mateix partit, tots dos són alcaldes del canvi, que es reivindiquen fills del 15-M, i que
a més són dels pocs supervivents d’aquella onada del
2015: la majoria d’alcaldies del canvi, començant per les
de Madrid o Saragossa, van caure el 2019.
Però més enllà d’aquesta coincidència conjuntural, Barcelona i València són dues ciutats molt properes en termes geogràfics, econòmics, històrics i culturals. La història de la relació entre els dos caps-i-casal és llarga i intensa, com va recordar el moderador
de la conversa, el geògraf Josep Vicent Boira, actual
comissionat del govern espanyol per al Corredor Mediterrani. Això potser no es va recordar tant, però la
migració valenciana a Barcelona ha sigut freqüent i
important. I sovint també ha sigut invisible, probablement per la proximitat cultural i lingüística, que ha

provocat la integració gairebé immediata dels valencians a Catalunya.
Paradoxalment, només l’alcalde de València va
mencionar, un parell de vegades, la llengua i la cultura compartides. Vist en perspectiva, no deixa de ser sorprenent que, amb la història tan repetida de l’anticatalanisme valencià, sigui ara l’alcalde de València qui hagi
de recordar a l’alcaldessa de Barcelona que les dues ciutats comparteixen alguna cosa més. Fins i tot, hom diria que aquesta insistència de Ribó de no invisibilitzar
aquest element compartit causava una certa incomo-

Paradoxalment, només l'alcalde
de València va mencionar la
llengua i la cultura compartides
ditat a l’alcaldessa Colau. Però potser era només una impressió equivocada. El silenci era significatiu, en tot cas.
Hi ha, sigui com sigui, molts elements de fons que
són compartits, però també una agenda més concreta que és comuna, com va quedar clar en part de la conversa: l’eix mediterrani, les connexions ferroviàries,
la millora de les infraestructures, el paper dels ports
i els aeroports en els respectius entorns urbans i periurbans o la visió de com han de ser les ciutats de la
transició ecològica.
I, sobrevolant tot això, la qüestió de Madrid i del centralisme madrileny. L’estat espanyol pateix articulació

radial de les infraestructures, una concentració absoluta del poder polític estatal i una creixent concentració també del poder econòmic i financer. Madrid, a més,
competeix de manera absolutament deslleial en matèria fiscal i va concentrant més i més feines qualificades.
Tot això ha buidat ja bona part del centre de la península per alimentar la macrocefàlia madrilenya. I ara amenaça també espais urbans més perifèrics com València.
Ribó va ser, de nou, força més explícit que Colau en
la denúncia de l’aspiradora en què s’ha convertit Madrid. Potser Ribó és més clar perquè València és més feble que Barcelona davant el pol madrileny i, per tant,
la urgència és més gran. Però també pot ser que a Colau li resulti incòmode fer aquest discurs per por de ser
identificada amb l’independentisme. Quan l’alcalde de
València va reclamar transitar cap a un model “confederal”, l’alcaldessa de Barcelona va afirmar que ella defensava un model “més federal” (sic).
No deixa de ser estrany, però, que la líder més visible d’un espai polític que té com a principal proposta territorial la transformació en sentit plurinacional de
l’estat no pugui articular un discurs més de fons i més
contundent davant l’evident espiral de centralització a
tots nivells en què ha entrat l’estat. Les conseqüències
polítiques d’aquesta hipercentralització són fàcils d’endevinar, si ens fixem en el resultat de les darreres eleccions madrilenyes.
En tot cas, cal celebrar la trobada i el to de la conversa. I desitjar que es reforcin els vincles i contactes
entre les dues ciutats, perquè és una aliança que pot
alterar alguns equilibris.

N

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@jmangues

Els onze principals
bancs que operen a Espanya coordinadament
començaran a cobrar comissions de
manteniment, les elèctriques fent la
broma de les noves tarifes i el Banc
d’Espanya demanant abaratir l’acomiadament. Per molt menys han cremat els carrers de molts països.

@mjesusglez
En esta semana he
atendido dos intentos
de suicidio en dos niñas
de 14 años. Ambas me han pedido que
acabe con su dolor. Lo estamos haciendo fatal como sociedad y como padres. No tengo hashtag, ni conclusión
ni solución. Sólo comparto porque las
llevo a las dos grabadas.

Director Editorial: Arnau Nadeu
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Redacció: Albert Alexandre, Anton Rosa
(Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga
García (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix
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@ToniTrilla
Aquest estiu, si continuem vacunant al ritme actual i la taxa d’infecció es redueix, podrem anar tots
sense mascareta a l’aire lliure. Encara
caldrà portar-la sempre al damunt,
per si de cas i per estar als espais interiors. Però, si tot va bé, ens veurem
novament les cares.

Llobregat), Xavier Oliva (Barcelona), Anna Utiel
(Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
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Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@jaumepadros
Feu cas dels experts:
vacunar-se, sí o sí. Rebre segona dosi, fonamental. Si la primera rebuda ha estat
d’AstraZeneca, que la segona també sigui d’AstraZeneca. I si d’aquesta no hi
ha disponibilitat, Pfizer. Però no dubteu. Protegiu-vos i protegiu els altres:
VACUNEU-VOS.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
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Els semàfors

Tribuna oberta

Aj. de Badalona

per Alex Montornès (ERC Badalona)
Foto: Arxiu

L’Agrupació

Aj. de Sant Adrià

2 anys treballant per Badalona

L'Agrupació del Comerç i la
Indústria de Santa Coloma
de Gramenet ha impulsat, en
col·laboració amb l'Institut
Ramon Berenguer IV i el CNL
L'Heura, una nova iniciativa per
fomentar el comerç local a
través d'un joc de paraules.
pàgina 16

Nou cas de sòls contaminats a
Sant Adrià. L’Ajuntament ha
decidit tancar la platja del Litoral
després de constatar la
presència de contaminants que
podrien ser cancerígens. Entitats
denuncien que el consistori en
tenia coneixement des del 2017.
pàgina 17

Dissabte passat es va celebrar
una vetllada de combats d’arts
marcials a Badalona. Molts dels
assistents no duien la mascareta
posada, cosa que ha provocat
que part de l’oposició critiqués
el govern de García Albiol, que
col·laborava en l’organització.
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Sortim de nou al carrer
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L’informe de la síndica de Santa Coloma
genera crítiques del PSC durant el Ple
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Una ocupació conflictiva desferma
les queixes veïnals a Tiana

4

La polèmica enquesta sense origen
clar que posa bona nota a Albiol

5

El mercat de Pomar estrena nou súper
per posar fi a prop de dos anys d’agonia

A

ra fa tot just dos anys que
va començar aquest mandat, que ha estat caracteritzat per una forta inestabilitat
política a la ciutat i per l’arribada
de la pandèmia de la Covid-19.
Davant d’una ciutat que segueix governada pels de sempre
per fer el que ja s’ha fet sempre,
des d’Esquerra Republicana hem
treballat propostes amb visió a
llarg termini que donin rumb a
Badalona, sense oblidar-nos de
les urgències del dia a dia. Donant
resposta als reptes de la ciutat,
més enllà de la visió tacticista que
sempre han tingut els dos grans
partits que històricament han liderat el govern de la ciutat.
Des d’Esquerra hem impulsat
un Pla de Recuperació Econòmica i Social, tenint en compte
tots els sectors implicats a Badalona. D’aquesta manera, hem
proposat, entre altres iniciatives, la modernització dels polí-

gons industrials de la ciutat, el
desenvolupament del ‘hub’ de
les Tres Xemeneies i l’impuls
del Pol Biomèdic de Can Ruti.
Sempre al costat de la gent,
hem treballat per frenar els
fons voltor, incrementar l’habitatge social, aplicar la Llei del
Lloguer que hem aprovat al
Parlament de Catalunya (que
limita els preus i garanteix un
lloguer més just), evitar l’obertura de noves sales de joc
(Bingo de Llefià) o les plataformes online, entre altres.
Una Badalona verda i sostenible: descontaminar les platges, implementar mesures per
a l’adaptació del canvi climàtic,
protegir la Serralada de Mari-

na i incrementar la recollida selectiva, potenciant una economia verda i circular.
En definitiva, hi ha dos
models per a Badalona. El
model dels de sempre –que
ens ha portat a una ciutat
amb mancances, pèrdua d’oportunitats i desigualtats entre els nostres barris– o el model republicà d’una ciutat amb
les persones al centre. Una Badalona integradora, verda, feminista, igualitària, pròspera,
amb una indústria sostenible
que es projecti cap al futur i on
tots els badalonins i badalonines puguin néixer, créixer i
viure amb totes les oportunitats que es mereixen.

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

#RentadoresNocturnes

@puchifluspi71: El presidente de Iberdrola gana 23.000 € al día y para pagárselos nos van a poner a planchar a todos de
madrugada. Esto es violencia de la buena.

#IndultsReversibles?

@IgnasiMoreta: Indults reversibles: crec
que en termes polítics, jurídics i humans
no hi ha cap estratègia més perversa que
aquesta.

#FanHistòria

@tv3cat: Campiones de Copa, campiones de Lliga i campiones d’Europa! Les
blaugranes aconsegueixen un triplet
històric.
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Mirada pròpia

V

La ciutat de ciutats que necessitem
per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

ostès, com jo, són ciutadans de la gran ciuDit això, la governança d’aquesta “gran ciutat” és un
tat. De la Barcelona metropolitana. De
repte permanent i un “contracte” que cal renovar. Ho és
qualsevol de les ciutats que la coronen. Vosper la necessitat d’adaptar el territori al canvi climàtic,
tès, com jo, saben els problemes que tenim
per la densitat humana que hi habita, per les diferències
a les nostres ciutats. Problemes que deriven de les di–massa– que hi ha entre els nostres barris. I aquí, i en
ferències entre els nostres barris, de les diferències enaquest punt, és on cal aturar-se per esmenar la plana als
tre els nostres nivells de renda.
qui als anys 2000 escrivien que les ciutats havien de comÉs recurrent el debat sobre l’instrument (caduc) del
petir entre elles. Potser durant un temps era cert, però
Pla General Metropolità de 1976 d’ordenació urbanísavui això ja no pot ser així. Primer, perquè totes elles ja
tica, i sobre la necessitat de fer-ne un de nou. És una mena
disposen dels mínims –molt més que això– serveis que
de misteri (o potser no ho és tant) per què, si tothom creu
donen qualitat als seus ciutadans i, segon, perquè avui
que una cosa no és útil, ningú la vol canviar per una de
els reptes planetaris ens obliguen a exigir que cooperin.
nova. La veritat és que aquell
PGM ja no existeix i ha patit miFoto: Maria Fernández Noguera / ACN
lers de modificacions. L’hem fet
nou, de mica en mica.
Així les coses, seguir discutint
si cal un nou Pla General Metropolità s’ha convertit en un debat
estèril, perquè avui els nostres
ajuntaments ja no són els de
1976. Ni comencen de zero ni en
molts casos estan disposats a cedir capacitat d’autogovernar-se,
sobretot perquè la majoria han fet
molt bona feina. Tinc la impressió que només volen un nou Pla
els que volen escriure’l, però que
els ajuntaments prefereixen seguir dissenyant el seu futur amb
els seus equips. Sense aquesta voluntat, que no acabo de veure,
plantejar grans debats acaba frustrant expectatives.
Aquest fet, i també la bona feina que moltes administracions
locals poden exhibir, legitimen la
preferència per mantenir el lideratge del planejament
Més enllà de l’àmbit metropolità, tampoc no necessitem
urbà a escala local. I existeix la recança d’obrir procesuna gran autoritat contraposada al govern del país, ni una
sos de decisió que puguin encallar o malmetre relacions
capital que disposi i imposi a la resta de ciutats que li són
institucionals que, amb més o menys soroll, són sòlides.
corona. Vàrem llegir fa uns dies que els alcaldes de Sant
Cal recordar, a més a més, que molts ajuntaments deAdrià de Besòs i Badalona, amb l’alcaldessa de Santa Comocràtics van heretar la majoria de pitafis urbans que
loma de Gramenet, aixecaven la veu i explicitaven una
tenim al territori i que aquest fet els ha obligat, sovint,
voluntat de cooperació per ser escoltats, i un lament resa emprendre actuacions urbanístiques per dotar-los de
pecte al paper que des de Barcelona se’ls reservava.
més coherència i millors serveis. La dinàmica de piloÉs exigible que la gran ciutat, aquestes que li són cotar l’urbanisme està consolidada entre els ajuntaments
rona i el govern del país cooperin en lloc de competir. És
i en constitueix un tret fonamental.
exigible que plantegem una aliança de país entre el món

Les millors

perles

a faula del vestit nou de l’emperador feta realitat. L’artista
italià Salvatore Garau s’ha embutxacat 15.000 euros venent
una escultura invisible. Diu que ha venut “el buit”. El comprador,
tot un intel·lectual, té un certificat que n’acredita la propietat.

L

ls Mossos han detingut una dona a Sant Andreu de la
Barca per tallar el penis al propietari del bar on treballa,
segons ha avançat la SER. Ella assegura que l’home, el seu
cap, l’havia intentat agredir sexualment. Autodefensa.

E

e tenir un 3% de visió i estar en risc de quedar-se del tot
cega, a poder llegir i moure’s amb seguretat. És l’evolució
que ha fet una nena de 12 anys de Sabadell gràcies a una
teràpia pionera que li han fet a l’Hospital Sant Joan de Déu.

D

na presentadora argentina anuncia, commoguda, la
mort de l’escriptor William Shakespeare. La notícia en
realitat era la mort del primer vacunat de coronavirus, que
també es deia així, però la dona es va confondre. Molt.

U

Aina Martí/ACN

rural i l’urbà. I és exigible que fugim del model “México DF” per fer de la capital un lloc agradable i compartit per tots els ciutadans de Catalunya, i no una megacapital que es contraposi al rerepaís. El que jo voldria és
un país amb capital, farcit de corones que no necessitin
contraposar-s’hi. I voldria, com a badaloní, viure també Barcelona com si fos la meva pròpia ciutat. Com més
important sigui Barcelona, més importants seran les ciutats del seu voltant, i a la inversa. Fer una gran capital
amb reptes compartits, respectant les pròpies identitats
locals. Aquesta seria la fórmula que hauríem de renovar.
Perquè aquesta cooperació necessària entre ciutats
i govern, en algunes matèries,
s’ha fet. I s’ha fet prou bé. El transport públic n’és un dels exemples
reeixits, com ho és la xarxa de salut o la d’educació. Tenim el repte, però, de fer una metròpoli
pròspera, digital i verda. I això
passa per prendre decisions que
l’allunyin de l’especulació, però
que l’acostin a la incentivació de
l’activitat econòmica i a una inversió publicoprivada de primer
ordre per fer-la tan autosuficient
com sigui possible. Necessitem un
urbanisme, no tàctic, sinó pràctic.
No podem acceptar, no és normal
i sobretot no és bo, que portar un
planejament a la pràctica pugui
trigar una dècada, quan va bé. No
pot passar, i passa, que tinguem
tants solars buits de promotores
immobiliàries que van passar a
millor vida, com solars buits públics que havien de ser equipaments que no s’han fet, mentre els
ajuntaments disposen –alguns més que d’altres– de suficient finançament per aixecar-los. El que cal és revisar quins no s’han fet i reprogramar-los per adaptarlos a les noves necessitats, i fer-ho posant en marxa una
aliança amb el món privat, que sigui guanyadora per
al conjunt de la ciutadania. Es tracta, en definitiva, d’actuar amb la mentalitat dels que ocuparen els ajuntaments o el govern de la Generalitat amb la represa democràtica: amb ambició per millorar cada racó, amb
passió per la feina i amb voluntat de construir prosperitat a cada pam de territori.
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Serveis públics, puntal de drets
Foto: ACN

per Dolors Sabater

@SalimaJK: 6 atacs homòfobs en un cap
de setmana a Barcelona! Concentració
convocada el 5 de juny a les 11 hores a les
rodalies del Centre LGTBI.

tundent documental a Sense Ficció que ho exemplificava
amb rigorositat, en el cas de les elèctriques. L’objectiu del
sector públic és servir els drets de les persones. L’objectiu
del sector privat lucratiu, no social ni comunitari, és servirse de les persones i dels recursos per acumular beneficis i
augmentar les fortunes de les oligarquies. Així que no, no
serà el mateix. No serà el mateix si ara trinxem el territori
plegant-nos als interessos dels grans oligopolis de l’Ibex que
si planifiquem i impulsem una transformació econòmica
arrelada, al servei de la gent, de la seva sobirania, i assumint
els reptes climàtics que té el país i el planeta. Tampoc tindrem el mateix país ni les mateixes vides si afrontem l’habitatge com un negoci per a protegir els interessos de bancs,
fons voltors i grans tenidors que si l’abordem com un dret
bàsic a defensar. No serà el mateix, ni per al present ni per
al futur, invertir en fortunes privades o invertir en serveis
públics per a tothom. No serà el mateix futur, especialment
per als infants i joves a qui les crisis econòmiques, climàtica i ara la pandèmia estan deixant un present i futur incert, de risc. No serà el mateix deixar la gestió dels subministraments bàsics per fer-hi negoci o per garantir drets, ni
fer polítiques educatives segregadores que fer-les inclusives. Ni, en definitiva, posar al centre de la política el capital o posar-hi la vida de totes.
I en aquesta disjuntiva hi ha un element puntal. Els serveis públics. Els serveis públics són un dels pilars fonamentals
per avançar cap a la igualtat d’oportunitats i d’accés als drets
bàsics, sense deixar ningú enrere. Són estructura de república i llibertat. Ja ho sabíem, però la pandèmia encara ho
ha fet més evident. I no pot ser ni que en faltin o no siguin
de qualitat ni que les condicions laborals de les persones que
els sustenten siguin precàries. Ni pot ser que aquests serveis no siguin de gestió pública. No pot ser que allò que és
essencial per a la vida depengui del mercat i de l’especulació del capital. Per això cal blindar aquells serveis que ja són
de propietat i de gestió pública, així com recuperar la gestió pública i comunitària de tots aquells que ara són gestionats
per empreses que busquen enriquir-se a costa d’allò que és
vital per a totes i tots. I això hauria de ser possible fer-ho tant
als ajuntaments com a la Generalitat, massa experta en externalitzacions i retallades des de l’època de Mas.
Per això, en aquest nou cicle que comença, el model
compta. El servei al país per fer possible avançar en drets
nacionals i en drets socials s’ha de produir alhora en els
dos eixos, i alhora des dels dos àmbits motor: des de dins
i des de fora de les institucions.

@BerniSorinas: Botigues obrint els diumenges, més creuers, desnonaments en
pandèmia, la reforma laboral ni tocar-la, la
llei mordassa a ple funcionament...

“

No pot ser que allò que
és essencial per a la vida
depengui del mercat i de
l'especulació del capital.
Per això cal blindar
aquells serveis que ja són
de propietat i de gestió
pública, així com
recuperar la gestió pública
i comunitària de tots
aquells que ara són
gestionats per empreses
que busquen enriquir-se
a costa d'allò que és vital

“

E

l dubte plana. Quina serà la concreció del model
econòmic i fiscal en les polítiques públiques del
nou Govern de la Generalitat de la 13a legislatura? Quin serà el model de serveis públics respecte
de les externalitzacions? Cap a qui i cap a on s’adreçaran les
mesures de rescat econòmic? El compromís expressat pel
president Aragonès de complir l’acord amb la CUP-Guanyem, amb mesures concretes de base anticapitalista, es
manté amb ferma paraula, però el fet que hagi nomenat un
conseller d’Economia de perfil clarament neoliberal, a proposta de Junts, obre tots els interrogants i alertes. Des del
carrer i des de la institució cal estar vigilants a les decisions.
Des del carrer no s’ha parat mai de fer-ho: les plataformes
i moviments a favor dels serveis públics i d’una economia
alternativa treballen incansablement, governi qui governi.
Les lliçons de la pandèmia no poden ignorar-se i seria un
greu error intentar rescatar l’economia aplicant les fórmules
que ja s’han demostrat ineficaces. Aquests dies mateix, amb
la flexibilització de les normes preventives, són moltes les
convocatòries de mobilitzacions en defensa dels serveis públics, i també en defensa de les pensions dignes. Les de les
pensions apunten l’Estat, contra un Pacte de Toledo absolutament impropi d’un gobierno que s’autoanomena progressista. Les dels serveis públics apunten clarament la Generalitat. Les mobilitzacions mai s’han aturat, malgrat les
restriccions, especialment les d’emergència, antirepressives i contra els desnonaments. De mica en mica l’organització i la veu popular recupera altra vegada el carrer.
Sovint es vol fer creure que és indiferent quina opció o
model econòmic s’esculli, que totes són vàlides, com si es tractés d’escollir entre una carta de colors. Però no és així. Les
opcions neoliberals no serveixen per rescatar l’economia i
la vida de totes, ni serveixen per salvar el clima i el planeta.
Ja ho hem pogut comprovar durant molts anys i no és gens
intel·ligent tornar a aplicar les fórmules que ja s’han demostrat
fallides. El capitalisme és depredador i s’alimenta de rebentar
els drets de la majoria per sostenir els privilegis d’una minoria. No només és un sistema injust, sinó que és ineficaç,
i en comptes d’aconseguir que cada vegada hi hagi més persones al bàndol de la riquesa aconsegueix tot el contrari.
El que es faci al Govern i al Parlament, ara que comença un nou cicle, determinarà el present i el futur del país i
de les nostres vides. I no serà el mateix país ni les mateixes
vides si les decisions es prenen amb una perspectiva neoliberal o amb una perspectiva anticapitalista. Fa dies, des
del nostre mitjà públic de televisió, TV3, es va emetre un con-

Flaixos

@mianrey: Fernando Simón declara en
rueda de prensa que la mascarilla en espacios abiertos puede dejar de ser obligatoria a mediados o finales de junio.
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Contaminació | Un milió d’euros per descontaminar la Mora

3 de juny del 2021

El pressupost d’inversions pactat entre PP i PSC inclourà una partida d’un milió d’euros
per descontaminar els solars de la Mora, segons ha informat el PSC. Des d’ERC han acusat
els socialistes d’apropiar-se de la proposta, presentada com a al·legació pels republicans.

Una enquesta sense origen clar
deixa bé Albiol i crea polèmica
» L’estudi situa el popular com l’únic cap de llista aprovat pels veïns
» El PP desmenteix que l’enquesta s’hagi pagat amb diners públics
POLÍTICA4Xavier García Albiol
ha complert recentment un any
al capdavant del sempre convuls
consistori badaloní. La segona
etapa del popular com a alcalde
de la ciutat hauria arrencat amb
bon peu segons els resultats d’una enquesta publicada aquest
dilluns per La Vanguardia. L’estudi conclou que la meitat dels
veïns del municipi considera que
la gestió del govern local ha millorat des de l’últim canvi de govern el maig del 2020.
Aquest estudi realitzat per la
companyia especialitzada Gad3
deixa Albiol com l’únic cap de
llista del consistori aprovat per
la ciutadania amb un 6,5 i com
el candidat a alcalde preferit
dels badalonins amb un 54,1%
dels vots, molt per sobre de la
resta de líders polítics. En aquest
sentit, l’enquesta conclou que
només un 16,4% dels participants consideren que la ciutat ha
empitjorat aquest últim any,

Albiol es fa una foto amb una família en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

uns resultats on també s’ha de
tenir en compte la millora de la
situació sanitària.

QUI L’HA PAGAT?
Des del consistori han desmentit a Línia Nord la informació publicada per La Vanguardia inicialment on s’apuntava que l’enquesta havia estat
encarregada per part del govern
local, fet que havia desfermat la

polèmica entre els grups de l’oposició. Després d’una conversa confusa entre fonts del PP i
aquest setmanari, en la qual es
podia entendre que havia estat
el partit qui l’havia fet fer, les
mateixes fonts només han confirmat que l’estudi no ha estat
encarregat per l’Ajuntament ni
finançat amb diners públics i no
han volgut aclarir si ha estat el
PP qui l’ha pagat.

L’actor Lluís Marco, premiat
a la Nit de les Guineuetes

Marco en una foto d’arxiu. Foto: ACN

CULTURA4El conegut actor i
doblador badaloní Lluís Marco
va rebre diumenge el premi honorífic en l’edició número 22 de
la tradicional Nit de les Guineuetes celebrada al Teatre Zorrilla del municipi. Aquest guardó reconeix la dilatada i exitosa trajectòria de l’intèrpret local,
que va iniciar-se en el món de
les arts escèniques quan tenia
només deu anys a través del teatre per a aficionats.

Marco és conegut per papers com el que va fer a sèrie de
TV3 Ventdelplà o per haver posat la veu a grans actors de Hollywood com Ben Kingsley o
Danny DeVito. En aquesta edició de la Nit de les Guineuetes
també van resultar premiats el
teatre del Círcol de Badalona i
l’escola Maregassa. Pel que fa a
l’espectacle més ben valorat pel
públic, el guardó va ser per l’obra La Rambla de les floristes.

Acord per als acomiadaments
de la fàbrica d’Anis del Mono

EMPRESES4L’empresa Grupo
Osborne ha arribat aquesta setmana a un acord amb el sindicat UGT per millorar les condicions dels acomiadaments dels
cinc treballadors de la fàbrica
d’Anís del Mono de Badalona.
Després de diverses negociacions a tres bandes també amb
l’Ajuntament, empleats i companyia han aconseguit acostar
postures i finalment pactar una
rescissió dels contractes que satisfà les dues parts.
Segons ha informat el sindicat a través de les xarxes socials,

l’acord també ha servit per “renovar l’aposta per l’empresa i els
treballadors”, una iniciativa que
es tradueix en el compromís de
conservar l’emblemàtica fàbrica.
La polèmica saltava fa pocs
dies, quan es feia pública la intenció de la companyia de centralitzar el gruix de la fabricació
d’Anís del Mono a la seu de la
companyia al Puerto de Santa
María. La pressió mediàtica i
les reclamacions dels treballadors
finalment han servit per millorar
les condicions dels cinc acomiadaments previstos.

El Mercat de Pomar estrena
l’esperat supermercat

El nou súper de la cadena Condis al mercat de Pomar. Foto: Ajuntament

EQUIPAMENTS4Els paradistes
del Mercat de Pomar respiren
alleujats. La setmana passada va
obrir el nou supermercat de la cadena Condis, un establiment que
permetrà tornar a omplir de
vida els passadissos d’aquest
desangelat equipament després
d’una agonia d’uns dos anys.
Des del tancament del súper
de la companyia Dia el 2019, els
comerciants han vist com la
clientela disminuïa en un 30%
deixant el mercat en una situació
crítica. A la caiguda de vendes s’hi
ha sumat la pèrdua progressiva
de parades i la falta d’inversió en
manteniment del consistori.
Aquesta manca de suport muni-

cipal va ser una de les raons que
va portar paradistes a manifestar-se i a engalanar amb pancartes de protesta cadascuna de
les cantonades del mercat. “Hem
de continuar amb la lluita.
Aquest és l’únic mercat del barri”, afirmava la Maria, una de les
comerciants de l’equipament,
en declaracions a Línia Nord el
març del 2020. En el moment de
l’entrevista, només resistien vuit
parades de les 40 totals.
L’obertura del supermercat
també permetrà pal·liar l’èxode
de paradistes, ja que els espais
ara sense ocupar es destinaran a
la venda dels productes frescos
que ofereix la franquícia.

Nova polèmica amb la Mobba
URBANISME4L’enderroc de
l’antiga fàbrica de la Mobba ha
tornat a veure’s esquitxat per
una nova polèmica aquesta setmana. Des del Grup de Treball de
la Mobba, la plataforma creada
per defensar la conservació d’una part de l’emblemàtic edifici,
han denunciat el cessament de
dos membres de la Comissió
Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de
Badalona, l’òrgan que haurà de
determinar si la Mobba pot ser
declarada com a Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL).

En concret, les dues persones
rellevades són Joan Mayné, exdirector del Museu de Badalona,
i Pepita Padrós, excap d’Arqueologia del Museu. Segons ha
explicat en declaracions a Badalona Comunicació la segona tinent d'alcalde i regidora de l'Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat, Cristina Agüera, aquesta decisió s’ha
pres perquè la Comissió és de caràcter tècnic i ha d'estar formada per tècnics que estiguin “en
actiu” a l'Ajuntament de Badalona. D'aquesta manera s'ha pro-

duït la substitució de dos membres, tècnics jubilats, per dos
empleats en actiu.
Des del Grup de Treball
apunten que enlloc consta que
ser treballador en actiu de l’administració local sigui un requisit per participar en la Comissió
i recorden que el mateix alcalde
va ratificar tots els membres d’aquest òrgan el passat gener. Per
a la plataforma, els cessaments
deixen la Comissió sense dues
veus autoritzades que podien
enriquir i fer més completa la valoració de la proposta de BCIL.

Exterior de l’antiga fàbrica Mobba. Foto: Anton Rosa
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"Defensaré Catalunya aquí,
allà on vagi i davant de qui sigui"
Justo Molinero
President del Grup Teletaxi

A. Nadeu / A. Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
l seu nom és sinònim de
ràdio. Però si no s’hagués
dedicat a aquest ofici, què li
hauria agradat ser? Quins eren
els seus somnis de nen?
Jo era mecànic des de petit, i quan
vaig arribar a Barcelona vaig treballar
en un taller al carrer Wellington: el taller de Pepito Domènech. D’allà vaig
anar a la Renault i a la mili. Després
de la mili, un amic que tenia un pare
taxista em va explicar que en aquella
feina es guanyaven diners i aleshores vaig comprar el taxi i vaig llogar
una llicència. Van ser 12 anys treballant com a taxista, fins que Barcelona es preparava per al Mundial de
futbol de 1982 i deien que vindria
molta gent. Llavors vaig pensar: “I si
muntem una ràdio dedicada només
a què la gent pugui recuperar objectes perduts als taxis?”. Aquesta va ser
la idea original.

E

Abans de parlar de la ràdio... Com
era la Villanueva de Còrdova d’on
va decidir marxar amb 18 anys?
Aquella Villanueva no té res a veure
amb la d’ara. Gràcies a la gent que
vam haver de marxar-ne, els que

s’hi van quedar van tenir més feina.
Jo era un xaval que tenia somnis. Hi
havia la cooperativa d’oli Villanueva
i vaig treballar-hi durant l’hivern. Em
pagaven 167 pessetes cada dia... De
cobrar 100 pessetes a la setmana al
taller a allò... Però treballava al taller
8 hores i després anava a la cooperativa. Era molt fotut i vaig pensar:
“Jo a la fàbrica no torno més!”. L’any
següent, cap al mes de novembre,
quan s’acostava el moment de tornar a la cooperativa, vaig proposar
al meu pare venir cap a Catalunya.
Ell tenia un germà a Santa Coloma,
em va fer cas i vam venir.
Va marxar de Còrdova per guanyar-se la vida.
Sí, sí. A l’autocar que ens portava
des de Villanueva cap aquí pensava:
“La terra que em doni l’oportunitat
de desenvolupar-me com a persona serà la meva terra”. Va ser Catalunya, i la defensaré aquí, allà on
vagi i davant de qui sigui.
Què el va sorprendre més de la
terra a la qual arribava?
L’autocar que ens portava es va espatllar a València i el vam arreglar
uns familiars i jo mateix. Quan vam
arribar a Santa Coloma vam cobrarli al conductor el mateix que havíem
pagat pel bitllet. Vam anar a la ram-

bla Sant Sebastià, a casa, a dormir. I
l’endemà al matí hi havia molt soroll,
cap a dos quarts de sis. No sabia què
passava. Vaig mirar per la finestra.
Era gent que anava a treballar a una
fàbrica tèxtil... No m’ho havien dit
això! Perquè és clar, a les sis del matí
al meu poble encara estàvem valorant si anàvem a dormir després de
la festa [riu]. Llavors vaig dir-me:
“Compte que aquí no regalen res”.

“A la presó mai
hi ha hagut gent
tan honrada
com aquests
independentistes”
Com era la Santa Coloma dels
anys 70? Hi havia relació amb els
altres municipis de l’àrea metropolitana?
La rambla Sant Sebastià encara no
estava asfaltada. Era una Santa Coloma molt desconeguda, i la connexió amb Barcelona era a través
de l’autobús SC. Després hi havia un
altre autobús, l’SM, que anava a

Montgat. No hi havia més connexions. Era com la relació que tenim
ara amb Montcada, que és la població limítrofa amb Santa Coloma
però no hi ha relació. Sembla que
vivim d’esquena. El metro ens ha
apropat, però encara estem una
mica aïllats. Hi ha moltes coses a fer.
Però és cert que Santa Coloma ha
canviat molt.

neral governador de Barcelona, don
Ángel Vega Franco... Això era molt
complicat per a un tio que havia
vingut de fora. Quan vaig muntar
l’emissora de ràdio vaig pensar que
havia de ser l’hòstia, perquè si no,
no sé quin sentit tenia. Jo no he
nascut per fracassar.

En què ha canviat més?
Ara la gent està contenta i té orgull
de pertinença. Hi ha barris molt arreglats, com el de Singuerlín, o l’avinguda de la Pallaresa, que fins fa
poc era una zona marginal. Jo m’estimo molt aquesta Santa Coloma. A
la d’abans t’havies de buscar la vida.
Recordo que quan el metro arribava
a Sant Andreu jo anava caminant
cada dia fins allà per estalviar-me el
bitllet de l’autobús. Cada dia!

Com va néixer la ràdio?
Em va costar molt. Vaig anar a l’Ajuntament de Barcelona i em van
dir que havia de demanar una llicència, i jo vaig pensar: “A la merda
el projecte!”. Però després em vaig
dir: “I si munto la ràdio en plan pirata, què passa?”. Per fer-ho, em
vaig vendre la llicència del taxi, que
aleshores ja era meva. Els meus
pares es van enfadar molt. Vam
tirar endavant quatre anys, però el
1986 ens van tancar la ràdio. Res és
fàcil. Per sort, ja teníem prestigi.

Abans parlava de quan treballava de taxista i de mecànic. Què
li va ensenyar aquella època?
Jo soc una persona que sempre
m’ha agradat fer la feina millor que
ningú. És el meu lema. No entenc la
gent que s’aixeca i va a treballar mirant cap a un altre costat. Si faig d’operari, intento arribar a encarregat.
I quan era mecànic feia el mateix. Al
servei militar vaig ser el xofer del ge-

Com li van clausurar la ràdio?
Jo feia un programa des de les sis
del matí fins a la una. A les nou es va
presentar la policia nacional per tancar l’emissora. Jo ja ho sabia, perquè
m’havien fet un chivatazo. La policia
no tenia ni puta idea de com funciona una ràdio, perquè nosaltres
seguíem emetent des del Tibidabo.
Vam agafar els trastos i vam seguir
en antena. I vam convocar una4
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"Radio Teletaxi posa més música
en català que Catalunya Ràdio"
3manifestació davant de la seu del
governador civil, al Pla de Palau,
perquè ens reobrissin la ràdio. És
veritat que no teníem concessió,
però perquè no ens l’havien volgut
vendre! A la manifestació hi havia
taxistes i oients de la ràdio... Aleshores ja teníem quasi 250.000 seguidors. La manifestació anava des de
Colom fins al Parc de la Ciutadella...
Quan ja van tenir la llicència,
emetien a Catalunya, al País Valencià i a l’Aragó. Vostè ja tenia
una idea dels Països Catalans?
I tant! Tenia clar que la nostra emissora no s’entendria a altres llocs d’Espanya. Sobretot per la nostra manera
de ser. Nosaltres no tenim gaire a
veure amb la resta d’Espanya.
Què vol dir?
Tenim una manera de fer, de treballar, d’estalviar, de ser responsables...
Som persones de paraula, que
complim. Som persones amb seny.
Això a altres llocs no passa.
Ara que parla d’identitat, com ha
viscut durant aquests anys el procés independentista? A banda
d’haver escrit un llibre junts, vostè
és amic d’Oriol Junqueras...
Recordo que un dia, quan ell encara
era lliure, vaig dir-li:“La independència sí, però ara no toca”. Ell em va respondre: “T’entenc i et dono la raó,
però ara m’he posat aquí i he de tirar
endavant”. Més tard, quan ja era a la
presó, ell em va dir: “Quanta raó tenies quan deies que no era el moment”. Puigdemont va tirar pel dret,
però altres s’haurien esperat.
Per què diu que no tocava?
La gent s’havia de preparar. Sembla
que si ara hi hagués un referèndum,
podria sortir el sí amb un 52%. Però hi
ha un 48% que diu que no vol la independència. Catalunya és qui més
aporta a Espanya i a canvi rebem
quatre cèntims. El que tenim per
pagar les nostres despeses ens ho
donen amb interessos. Per això, el
primer que cal fer és reclamar la
hisenda pròpia. Després altres
competències... I a mesura que en
tinguéssim més baixaria el nivell
de demanda d’independència.
No tot són les competències.
Cert. A mi Jordi Pujol em va ensenyar què era el sentiment de pertinença a un lloc. Vaig marxar de
Villanueva i no entenia el sentiment
d’estima al país que tenia Pujol. Ara
em sento un ciutadà d’aquí. Però si
estimes la teva terra, no has de desestimar la dels altres. Si Catalunya va
a més, Espanya anirà millor.
Vostè no és independentista, és
clar.
Jo no, però entenc perfectament els
que ho són. No pot ser que a les es-

coles d’aquí els alumnes s’hagin de
pagar els ordinadors i altres els tinguin subvencionats. Ara bé, de la
mateixa manera que Catalunya
aporta molt a Espanya, també s’ha
de dir que Catalunya s’ha construït
en part amb diners d’Espanya.
Què en pensa dels que diuen que
l’independentisme ha fracturat
la societat catalana?
Potser hi havia una època en què
passava una mica, però avui dia la
gent ja entén que això és fals.
Vostè està a favor de donar l’indult als presos?
Hi estic a favor, però serà complicat... El primer que haurien de fer
tots els espanyols és canviar la
Constitució del 78. Una altra cosa

"No he nascut
per fracassar:
jo vaig muntar
la ràdio perquè
fos l'hòstia"
que crec que hauria de passar és
que els presos demanessin perdó
per poder sortir al carrer. Però és clar,
si ho fessin es buscarien enemics
arreu del món. Sigui com sigui, crec
que a la presó mai hi ha hagut gent
tan honrada com aquest grup d’independentistes.
I amb els exiliats, què cal fer?
S’han de presentar davant dels jutges i adaptar-se a la llei. Em sap greu
per la Marta Rovira, perquè també li
tinc afecte, però si tornen ja saben
el que els toca.
Deixant la política i tornant a parlar de la seva faceta personal... El
2006 va rebre el Premi Ondas.
Creu que va arribar massa tard
aquell reconeixement?
No soc una persona que em posi
davant del micròfon per rebre premis. El millor reconeixement és el
del públic. Si jo vaig pel carrer acompanyat del locutor que vulguin, a
quin dels dos creuen que coneixerà
la gent? El millor premi són els nostres 400.000 oients.
Quina creu que és la clau d’aquest èxit?
Fer la ràdio que l'oient vol. En altres
ràdios, el locutor fa el que li dona la
gana, dona la notícia que vol... Nosaltres fem una ràdio a mida dels
nostres oients... Jo veig que hi ha ràdios on hi ha tertulians que saben
de tot. La gent ja està una mica farta
d'aquests programes.

La seva ràdio és un emblema cultural que ha arribat a comunitats
a les quals altres emissores no arriben.
És possible. Però nosaltres posem
més música en català que Catalunya
Ràdio, per exemple. La llei diu que jo
he de posar música en català, d’acord. Però a Catalunya Ràdio no sé
què li diuen... Estic segur que si poso
una cançó dels Pets agradarà, però
si he d’escollir entre els Pets i la Pantoja, no hi ha dubte: posaré dues vegades la Pantoja i una vegada els
Pets. És el que la gent vol.
Creu que falten projectes com
Radio Teletaxi que arribin al “pati
del darrere”–tal com se senten alguns– de Barcelona?
Segurament. L'alcaldessa de Barcelona diu que vol fer que es pugui arribar d'un lloc a un altre de Barcelona
en 15 minuts, i això no és possible.
Barcelona necessita un alcalde obert
a la resta d'alcaldes de l'àrea metropolitana. Falta comunicació i falten
regidors a l'Ajuntament de Barcelona nascuts a fora de la capital...
Crec que aquest perfil podria aportar moltes coses. Estem parlant d'un
milió i mig de ciutadans entre l’Hospitalet, Badalona i Santa Coloma, i
potser la meitat van a Barcelona cada
dia, sobretot per raons de feina. I a
aquesta gent se l’ha de comprendre.
Potser caldria un superajuntament de tota l’àrea metropolitana.
El que caldria és aprofitar un edifici
gran, posar-hi tots els alcaldes a dins,
tancar la porta i no obrir-la fins que
no haguessin aconseguit posar-se
d'acord [riu].
El lema de la seva ràdio és “lo nuestro”. Creu que cal reivindicar
més precisament això, les identitats d’aquestes ciutats?
No ho sé, jo els puc parlar del que
fem nosaltres a la ràdio. Diem “no
sufras, no padezcas, ilusiónate”; “hay
que dar ideas, no problemas”; “la
vida es una obra de teatro que no
permite ensayos, por eso canta, ríe,
baila, llora y vive intensamente”...
Són missatges molt vitalistes. No
xoquen amb el moment de pandèmia que estem vivint?
Això sembla que ja està bastant
controlat. Hem de ser optimistes i
mirar endavant, si no estaríem més
que fotuts. Al coronavirus també el
guanyarem. Hem estat molt malament, les hem passat molt putes i
segurament encara ens queda un
tros de camí... Jo me n’he anat a dormir i m'he llevat alguns dies sense
haver dormit ni una hora. Aquí
tenim 28 treballadors i això a mi em
pesa molt. Però vull ser optimista i
mirar el món de forma positiva. Ens
en sortirem segur i ja està.<

JUSTO MOLINERO EN 10 RESPOSTES
1. Quin és el seu músic preferit?
Rocío Jurado. Però la meva filla, des d'Austràlia, em va
ensenyar els Stay Homas i també em van agradar molt.
2. I el seu menjar favorit?
El gaspatxo. I el pernil amb pa amb tomàquet, és clar!
3. A qui li agradaria entrevistar? Sigui viu o mort...
Voldria que tornés un dia a la ràdio l'Oriol Junqueras.
4. Digui’ns un llibre que l’hagi marcat...
La vida no regalada, de Luis Cabrera. M’ha agradat molt.
5. I una pel·lícula?
Esa voz es una mina.
6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre?
Jugar a billar.
7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana
especial per a vostè?
M’agrada Montcada, Santa Coloma, Badalona...
8. Digui’ns un lloc on passar les vacances...
A Austràlia, per veure la meva filla.
9. Quin és el seu màxim referent professional?
Luis del Olmo.
10. I un referent en la seva vida personal?
La gent que creu en ella mateixa, que tira endavant.
Aquesta és la meva gent.

S
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ón sis. Beatriz Silva (PSC),
Chakir El Homrani (ERC),
Najat Driouech (ERC),
Basha Changuerra (CUP),
Ignacio Garriga (VOX) i Jessica
González (comuns). Són sis de 135.
El 4,4%. Aquesta és la representació actual de persones no blanques al Parlament de Catalunya.
Les similituds entre elles, tant
polítiques com ideològiques, són
escasses, però el fet de viure en una
societat com la catalana les fa
compartir almenys una experiència: el racisme. Algunes són
nascudes a Catalunya de pares migrants, altres tenen un dels dos
progenitors nascut en un altre
país. Algunes van venir a estudiar
i es van quedar aquí, altres van arribar quan eren petites. Són catòliques, musulmanes o no especifiquen si tenen religió. Les diferències són notables, però el fet
que les uneix, la violència que recau sobre elles per tenir un origen
diferent, un color de pell no reconegut com a blanc, vehicula les seves vivències. I encara queda molt
lluny el dia que aquests elements
deixaran d'unir-les.
POCA REPRESENTACIÓ
L'any 2003, Mohammed Chaib es
va convertir en el primer diputat
marroquí al Parlament de Catalunya. Ho va fer amb el PSC i va
exercir el càrrec fins a l'any 2010,
quan va marxar a Madrid per ser
el primer diputat musulmà de la
història del Congrés espanyol.
Han passat quasi dues dècades
des d'aquella fita i, en part, la presència de persones musulmanes a
l'hemicicle ja no és nova. No es pot
dir el mateix, per exemple, de les
persones d’origen xinès o romaní.
El 2015, Chakir El Homrani,
d'ERC, va ser elegit diputat, però
el salt qualitatiu arribaria quan el
2018 el polític nascut a Granollers
esdevindria conseller de la Generalitat, el primer de pares marroquins en ser-ho. També el 2018
Najat Driouech, d'ERC, es convertia en la primera catalana nascuda al Marroc –va emigrar amb
només 9 anys– en ser diputada.
En aquell mandat l'amaziga Salwa el Gharbi, de Junts per Catalunya, i Beatriz Silva, d'origen xilè
i del PSC, també tenien un seient
al Parlament. En les darreres eleccions del 14 de febrer, a Driouech,
Silva i El Homrani s'hi han sumat
tres diputats no blancs més: Changuerra, afrodescendent de pare
guineà i mare cordovesa, Garriga,
de mare guineana, i González,
colombiana que va arribar a Barcelona fa 15 anys.
És suficient aquesta representació? “Si un parlament ha de
ser el reflex de la societat en què
viuen els seus votants, la veritat és
que el català no ho és”, afirma
Karlos Castilla, de SOS Racisme.
Per la seva banda, González denuncia que, “així com hi ha altres
infrarepresentacions com la de les
dones que es debaten, la de les
persones no blanques no és ni un
tema al Parlament”. En una línia
diferent, però, Driouech assenyala que cal “ser coherents” i re-
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Imatges com aquesta de la diputada d'ERC Najat Driouech intervenint al ple del Parlament encara són testimonials. Foto: Sílvia Jardí/ACN

La política segueix
sent cosa de blancs
Per què no hi ha més representants d'origen divers als càrrecs de responsabilitat
política? Segons denuncia SOS Racisme, el desinterès dels partits pels temes
que afecten les persones no blanques o la negació del dret a vot a les persones
migrades són alguns dels elements que ho expliquen, però n’hi ha més
corda que “la migració no té el
mateix impacte aquí que a França”. “No podem inventar noms a
les llistes”, argumenta.
Sigui com sigui, a Catalunya viuen 1,3 milions de persones que no
hi han nascut. Són vora el 19% de
la població i, per tant, no es corresponen amb el 4% dels diputats
catalans. Potser el problema es troba en la negativa del dret a vot que
les persones nouvingudes pateixen
al país. “Si no tenen la nacionalitat, no tenen dret a sufragi passiu

ni actiu”, apunta Castilla. No poden votar ni ser votats.
Aquest no és l'únic motiu que
explica la manca de representació
a ulls de Castilla. “El racisme institucional fa que les persones no
blanques ho tinguin més difícil per
accedir a la universitat, un indret
on es generen els primers contactes amb la política”, apunta.
Per últim, l'integrant de SOS
Racisme dona una explicació
més: “Hi ha moltes persones
d'origen divers que es dediquen

a la política activista, però en àmbits que no estan a l'agenda política dels partits”, assenyala.
Temes d'estrangeria o de racisme institucional en són alguns
exemples. “Ara aquests debats
comencen a aparèixer als programes polítics i per això es veuen més persones no blanques
als partits, però sigui com sigui
moltes vegades van a les llistes
per acomplir la quota i normalment no estan en posicions de direcció”, considera.

EL MIRALL DELS JOVES
Les persones d’origen divers no tenen veu en molts àmbits públics.
És per aquest motiu que la presència de polítics no blancs al Parlament és tan important. “No saps
quanta gent jove em contacta per
dir-me que soc un referent... Joves
que ni es plantejaven que es podien
dedicar a la política”, diu González. També ho explica Driouech:
“T'ho agraeixen i et diuen que els
motiva veure on has arribat”.
Amb tot, aquesta tasca és la

15 |

El reportatge del mes

3 de juny del 2021

línianord.cat

Insults i escopinades

n Després d'un any i mig aguantant actes de violència racista, finalment Fàtima Taleb va dir prou. El gener del 2017, la regidora de Guanyem Badalona en Comú va rebre dos
atacs que la van portar a denunciar
públicament el seu cas. El primer va
succeir quan un home la va insultar i
escopir al mig del carrer, i el segon,
tres dies després, quan un jove va
increpar-la i altres persones que l'acompanyaven es van sumar al linxament. Segons Taleb, aquells actes,
més enllà de tenir relació amb el clima de racisme que es viu a qualsevol

ni a l'Hospitalet ni a Badalona hi trobem cap representant no blanc.
“Com més gran és l'espai, més diluïdes queden les identitats”, afirma
Karlos Castilla, de SOS Racisme, per
explicar les dificultats per a les persones d'origen divers per dedicar-se
a la política en grans ciutats.
Al mateix temps, és en el món
municipal on s'expressa el racisme de
forma més evident. Segons SOS Racisme, durant les darreres eleccions
municipals a Catalunya la majoria de
programes polítics dels partits –VOX
encara era embrionari– no feien

municipi de Catalunya, estaven relacionats amb el clima d'odi generat
per Xavier García Albiol i els seus eslògans xenòfobs que legitimaven
posteriors agressions.
El cas de Taleb posa sobre la taula situació que viuen moltes persones no blanques quan s'exposen de
forma pública en el món local. Al
mateix temps, el seu testimoni podria explicar per què en les tres primeres ciutats del país no hi trobem
cap regidor d'origen divers. Després
que ella deixés la primera línia de la
política municipal en les darreres
eleccions perquè el codi ètic de la
seva formació no permet repetir
mandat, actualment ni a Barcelona,

pràcticament cap esment als temes
que preocupen les comunitats no
blanques: el racisme policial, les identificacions per color de pell, el dret a
vot o la venda ambulant. A Barcelona, per exemple, la CUP era l'única
formació que detallava propostes antiracistes en aquests àmbits. El PSC,
el PP, Junts i Ciutadans no es mullaven, i en el cas de la venda ambulant
fins i tot algun d’ells tenia propostes
que feien el joc al racisme. Per la seva
banda, ERC i Barcelona en Comú es
mantenien en una posició ambivalent i feien petites passes en alguns
temes com el racisme policial, però
no es mullaven en altres qüestions
com les identificacions racistes.

Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona,
les tres primeres ciutats de Catalunya, actualment
no tenen cap regidor d’origen divers als seus plenaris

punta de l'iceberg. Driouech considera que “la representació a
l'àmbit polític és molt important,
però no pot anar sola, ja que el
personal de la universitat, la policia o els ajuntaments també
haurien de ser diversos”. Per a
Changuerra, la manca de representació és molt profunda: “No estem representades enlloc, ni als
contes, ni a la televisió ni a la història...”, lamenta.
DEL MÓN LOCAL AL PARLAMENT
Driouech donava formacions de
diversitat al Masnou. El Homrani va començar la seva militància
a ERC a Granollers. Changuerra
des de la seva joventut estava
vinculada a les comunitats negrodescendents i amb el moviment independentista del Prat i
Santa Coloma. González era activista a Ciutat Vella.
Un dels elements que aglutina la forma de fer política de les
persones no blanques és la seva
implicació amb les comunitats a
les quals se senten vinculades. “El
meu escó no és meu, és un escó
col·lectiu”, resumeix Changuerra
per afegir que ella no es representa
a si mateixa, sinó “a la comunitat
negrodescendent”. És per això
que sent “un pes i una responsabilitat, perquè la comunitat ha llui-

tat molt” perquè ella “pugui ocupar aquest espai polític”. És la mateixa forma d'entendre la política
que té González. “El meu escó està
a disposició de la comunitat colombiana i d'allò que jo en dic les
comunitats dels ningú”, apunta.
La visió d’ambdues xoca amb
l’estereotip que s'ha instal·lat entre la població envers la política i
l'obsessió dels partits per conservar cadires. “El concepte de comunitat d'identitat és una cosa
que les persones blanques no tenen. Jo soc perquè nosaltres som”,
sentencia la diputada de la CUP.
LA VIOLÈNCIA
La coincidència més gran entre les
històries de les polítiques no blanques és la violència rebuda. “Estic molt acostumada que m'insultin, que em diguin mora de merda o ves-te'n al teu país... Que m'insultin a mi, però no a la generació
dels meus fills”, diu Driouech. La
seva manera d'entomar la violència amb resiliència és semblant a la de Changuerra quan afirma que “qui ha viscut els anys 90
a Barcelona sap què és la violència contra les persones no blanques, les batudes nazis...”. “El perill va amb el càrrec i per això tinc
els mecanismes de defensa”, relata. La diputada de la CUP afegeix

“No estem
representades enlloc:
ni als contes, ni a la
televisió, ni a la
història, ni a les
universitats,
ni a la policia,
ni als ajuntaments...”

“A VOX hi ha gent
que ha estat vinculada
a crims d'odi
i em preocupa
què pot passar
si un dia em quedo sola
al Parlament cap al tard
i hi coincideixo”

que a les xarxes els atacs són constants: “Si dic, per exemple, que Catalunya està sustentada en la suor
i la sang dels meus avantpassats,
rebo tota classe d'insults”.
Al carrer, a les xarxes, però
també a la política hi ha racisme.
“Cap espai n’és lliure”, afirma
Changuerra. “Tot i que a la CUP fa
uns anys que fem revisió i se suposa que és un espai més permeable, també hi ha situacions de
desigualtat i de poder”, relata.
Al carrer, a les xarxes, als partits i també al Parlament. Encara
que Driouech assenyala que ella
mai ha patit situacions de racisme
a la institució, González sí que s'ha
sentit menystinguda. Es refereix
a la mirada de superioritat que detecta en els seus companys d'hemicicle, a la condescendència amb
què la tracten –també per ser
dona– i al descrèdit que hi ha al
Parlament cap a les maneres de fer
política de les persones diverses.
“Sovint s'invaliden les altres formes de coneixement de les nostres
comunitats allunyades de l’acadèmia, com el coneixement oral”,
detalla Changuerra.
A tot arreu hi ha racisme, ja
que com coincideixen els diputats
no és un problema que tingui a
veure amb les actituds individuals, sinó un problema estructural.

VOX I EL CAS GARRIGA
I com pot ser que un home no
blanc encapçali una formació com
VOX? “Garriga és un fill sa del racisme, un cas d'èxit”, considera
González. “El que ell no entén és
que si un dia no duu la barba afaitada i s'oblida el DNI a casa, podria
acabar en un CIE”, afegeix. Així
mateix, Garriga és, segons la revista
Afrofèmines, la salvaguarda del
partit contra aquelles veus que acusen VOX de racista. Una salvaguarda per poder seguir-ho sent.
Més enllà d’aquesta estratègia,
el cert és que l'èxit de la formació
preocupa els polítics antiracistes.
“Tot i que ens passem el dia dient
que no passaran, han passat”, es
lamenta Changuerra. González
afirma que “a VOX hi ha gent que
ha estat vinculada a crims d'odi”
i li preocupa “què pot passar” si un
dia es queda sola al Parlament cap
al tard i hi coincideix.
Des de SOS Racisme afirmen
que VOX és el reflex d'una societat
que no ha tancat les ferides del franquisme i que, tot i voler-se antiracista, encara no es mereix el prefix
de combativa.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Mobilitat | Tot a punt per pacificar el Riu Nord
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L’Ajuntament començarà durant la primera quinzena de juny les obres del
projecte d’urbanització dels carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels, una
iniciativa que servirà per avançar en la pacificació del barri del Riu Nord.

L’informe de la síndica genera
crítiques del PSC durant el Ple
POLÍTICA4La presentació de
l’informe de la Defensora de la
Ciutadania va protagonitzar el
Ple de maig a l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet. En
la sessió celebrada dilluns, la
síndica Pepa González va exposar els resultats de l’activitat dels
últims dos anys, on va tornar a
posar sobre la taula problemàtiques com les “dificultats” de
moltes persones vulnerables per
a poder accedir al padró.
En una extensa intervenció,
González va remarcar la importància de mantenir “actius” els
canals de contacte i de relació directa entre la seva oficina i el consistori i va presentar una sèrie de
recomanacions al govern local,
entre les quals destaca la necessitat millorar l’abordatge de les
sol·licituds d’empadronament
en casos de persones sense domicili fix i d’abordar certes mancances en Seguretat Ciutadana i
manteniment de la via pública.
L’informe de la síndica va
comptar amb el reconeixement
dels grups de l’oposició, que en

El Ple de maig a l’Ajuntament de Santa Coloma. Foto: Ajuntament

van destacar la seva “mirada
crítica i constructiva” per millorar l’administració. Des del PSC,
però, van apuntar que es tracta
d’un estudi “diferent” al presentat anys anteriors i van assenyalar que la figura del síndic no
es pot “contaminar” amb un “biaix de caràcter polític o ideològic”, en referència a la manca de
certes dades no presentades.
“He tingut la impressió en
moments que aquest informe
era la presentació a unes primàries d’un programa electoral i no
un conjunt de recomanacions”,

va assegurar contundent el primer tinent d’alcaldia, Esteve Serrano, que va apel·lar a la “independència i neutralitat política”
del càrrec i va qüestionar que la
Defensora de la Ciutadania hagi
d’aparèixer en actes socials o
mitjans de comunicació per fer
denúncies públiques contra treballadors del consistori.
En la seva rèplica, González
va agrair les paraules dels grups
i es va mostrar confiada que la
tasca quotidiana posi en valor la
seva feina des de “l'objectivitat i
la independència”.

Un joc de paraules per donar
ales al comerç de proximitat

COMERÇ4L’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma ha impulsat en col·laboració amb l’Institut Ramon Berenguer IV i el CNL L’Heura una
nova iniciativa per fomentar el
comerç local a través d’un joc de
paraules. La proposta, que
compta amb la participació d’una trentena d’establiments comercials del municipi, consisteix
a identificar una paraula intrusa en uns cartells amb altres
mots que s’ubicaran als aparadors dels comerços.
Segons informa el col·lectiu
en un comunicat, la iniciativa s’allargarà del 7 al 17 de juny i com

a premi es sortejarà entre tots els
participants una Targeta Ciutat
de l’Agrupació del Comerç i la Indústria per valor de 40 euros. El
mecanisme per participar és
senzill: cada establiment tindrà
un cartell a l’aparador amb diverses paraules relacionades
amb el seu sector d’activitat i només una no encaixa amb la resta. La ciutadania ha d’identificar
aquest mot discordant i ha d’introduir-la en un formulari al
qual es pot accedir via un codi
QR o un enllaç.
L’objectiu de la proposta és
fomentar el comerç de proximitat i l’ús del català.

Imatge promocional de la nova campanya. Foto: Tot a mà
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya han
acordat ampliar sis mesos més la moratòria de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)
per als vehicles pesants amb motiu de la crisi per la pandèmia del coronavirus.

Tanquen la platja del Litoral
perquè té materials cancerígens
MEDI AMBIENT4Nou cas de sòls
contaminats a Sant Adrià. El consistori ha decidit tancar la platja
del Litoral després de constatar la
presència de contaminants a la
sorra que podrien suposar un
risc per a la salut, ja que es tracta de materials que podrien ser
cancerígens. La troballa d’aquestes substàncies perilloses es produeix després que aquesta zona
del litoral es veiés en l’últim any
afectada per temporals i que s’hi
fessin les primeres obres de la
nova estació de cables submarins.
Segons apunta el govern local
en un comunicat, l’últim estudi
que s’havia fet a la platja l’any passat va determinar que la capa superficial de la sorra no implicava
cap risc, però indicava que això
podria canviar si es produïssin
“moviments de terra o determinats fenòmens atmosfèrics”. El
pas de temporals i les actuacions
per l’estació de cables submarins
van portar el consistori a demanar un nou estudi, publicat pel Tot
Barcelona, que ha conclòs que hi
ha risc en una zona de la platja.

Cartell que indica el tancament de la platja del Litoral. Foto: Marea Verde SAB

Davant d’aquest resultat, l’administració local ha apostat per
tancar l’espai de manera preventiva prioritzant la “protecció
de la salut de les persones” i a l’espera de nous informes del Consorci del Besòs i a l’Agència Catalana de Residus. La previsió era
que a principis de juny s’iniciés la
temporada de bany, data que
ara va lligada a l’arribada dels resultats definitius dels estudis.
PROTESTA I DENÚNCIA
Un centenar de persones es van
concentrar diumenge per recla-

mar solucions per la contaminació de la platja convocades per diverses entitats ecologistes, que defensen que les administracions tenien coneixement de la presència
de contaminants des del 2017.
Des del 2018, l’Ajuntament
està duent a terme estudis en espais potencialment contaminats.
Un dels casos més sonats va ser
el del passeig de la Rambleta, on
la pressió d’entitats va aconseguir
aturar les obres de remodelació
de la via després de detectar possibles restes d’escòria provinents
de les antigues grans indústries.

Front comú al Ple contra
la crema de contenidors

POLÍTICA4La crema de contenidors i vehicles va ser un dels
protagonistes del Ple de maig a
l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs. En la sessió celebrada dilluns, els grups van aprovar una
moció per prevenir nous episodis d’aquesta problemàtica com
els que s’han viscut en els últims
mesos. La proposta –que va
comptar amb el suport de totes
les formacions a excepció de
Ciutadans, que es va abstenir–
va servir per tornar a posar el debat sobre la taula i per valorar diferents possibles solucions com
la instal·lació de càmeres o la
substitució dels contenidors actuals per uns altres d'ignífugs.

La sessió de dilluns també va
estar marcada per la negativa de
l’oposició a les modificacions
de crèdit proposades pel govern
local, que finalment van aprovarse gràcies als vots a favor del PSC
i del regidor de Movem. Des de
la resta de formacions es van criticar les formes amb les quals es
van portar a votació aquestes incorporacions del romanent –de
prop de dos milions d’euros– i
la falta de consens i de diàleg
amb l’oposició. També van lamentar que les modificacions no
incloguessin cap dels acords
que van pactar tots els partits en
la Mesa de Reconstrucció per la
crisi del coronavirus.

El Ple de maig a l’Ajuntament de Sant Adrià. Foto: Ajuntament
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Obres | Tornen a obrir el passeig marítim de Montgat
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El passeig marítim de Montgat ha tornat a la normalitat aquesta setmana
després de gairebé mig any tancat per obres. Adif va arribar a un acord amb
el consistori per assumir la reparació de tram malmès pel pas de temporals.

El Ple rebutja fer una nova
investigació pel cas del cine
TIANA4Nou capítol en el cas de
les polèmiques obres del cine a la
Sala Albéniz de Tiana. En la sessió ordinària del Ple celebrada dimarts, els grups van rebutjar la
creació d’una comissió per investigar els fets, però van deixar
la porta oberta a portar el cas a la
fiscalia. La proposta presentada
per Junts per Tiana va comptar
amb la negativa de l’equip de govern –ERC i PSC– i amb l’abstenció de JxCat, que malgrat no
donar suport al punt sí que van
manifestar el seu malestar per la
instrucció dels expedients oberts
contra el cap de llista de la formació, Mateu Hernández.
“L’expedient no s’ha obert
per conèixer la veritat. No puc entendre que l’equip de govern em
pugui trair d’aquesta manera.
Si no ens podem defensar, haurem d’anar al contenciós”, assegurava Hernández en la seva intervenció, on va afirmar sentir-se
“indefens” perquè la persona
encarregada d’obrir el procediment seria simpatitzant d’ERC i
hauria denegat les declaracions

El Ple de dimarts a l’Ajuntament de Tiana. Foto: Ajuntament

de diversos testimonis demanats pel grup de JxCat.
Des del govern local van reiterar que no se li va donar cap
consentiment “tàcit ni explícit” a
Hernández per iniciar les obres
i van acusar Junts per Tiana de
voler convertir tot plegat en un
“circ mediàtic”. Pel que fa a la negativa a la comissió, l’executiu encapçalat per Marta Martorell va
argumentar que ja hi ha dos
procediments administratius
oberts i va convidar la formació

liderada per Isaac Salvatierra a
portar el cas a la fiscalia si ho creuen convenient.
El futur de Can Riera va ser
un altre dels protagonistes de la
sessió de dimarts. Els grups de
Junts per Tiana i JxCat van
forçar l’aprovació d’una moció
per avançar en la reforma i ampliació de la masia per a destinar-la íntegrament a usos culturals, emplaçant l’equip de govern a presentar el projecte durant el mes de juny.

La polèmica gestió de
l’escola bressol arriba al Ple

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat podria sancionar l’empresa que gestiona l’escola bressol municipal per no haver actualitzat el sou als seus treballadors. En la sessió del Ple de maig
celebrada dijous passat, els grups
van aprovar per unanimitat obrir un expedient per “compliment defectuós” del contracte
de serveis per part de la companyia adjudicatària, que hauria
mantingut congelat el sou real
dels seus empleats malgrat les diverses millores aplicades en el
conveni de treballadors del sector.
Aquesta mesura s’ha pres
després que en almenys dos in-

formes trimestrals elaborats per
la tècnica d’Educació es constatés la situació irregular que patien les persones contractades.
Tots els grups s’han solidaritzat
amb els treballadors afectats i des
d’ERC i comuns han tornat a posar sobre la taula la necessitat
d’apostar per la municipalització
del servei per evitar problemes
amb empreses adjudicatàries.
En la sessió de dijous també
es va aprovar una moció en favor
d’impulsar una Llei per garantir
el dret a l’habitatge amb l’abstenció del PSC i del regidor no
adscrit i amb el suport de la
resta de formacions.

El Ple de maig a l’Ajuntament de Montgat. Foto: Ajuntament
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Marxa | Bragado, classificat per als Jocs de Tòquio

Jesús García Bragado podrà fer història a Tòquio: des de dimarts a la tarda, el
marxador madrileny establert a Sant Adrià té assegurada la seva presència als
Jocs, on es convertirà en l’esportista amb més participacions olímpiques.

La Penya vol forçar el tercer
partit de la sèrie contra el Barça
» L’equip jugarà el segon derbi del ‘play-off’ aquesta nit a l’Olímpic
» Primeres quatre baixes anunciades per al femení del curs que ve
Pau Arriaga
BADALONA
Forçar el tercer partit de la sèrie
de quarts de final del play-off de
la lliga ACB de bàsquet. Aquest
serà l’objectiu de la Penya de
Carles Duran, que aquesta nit (a
les 10) jugarà a l’Olímpic de Badalona contra el Barça un enfrontament decisiu per assegurarse que la temporada continua,
com a mínim, fins al dissabte.
I és que els verd-i-negres
van perdre dimarts (84-74), de
manera que estan obligats a
guanyar a casa contra els barcelonistes. Sabent que els de Sarunas Jasikevicius arribaven al
matx cansats físicament i tocats
anímicament per la derrota a la
final de l’Eurolliga, els de Duran
van imprimir un ritme alt des del
començament. El Joventut va
anar per darrere en el marcador

Ventura, en una acció ofensiva del partit de dimarts. Foto: CJB

gairebé en tot moment, tot i que
abans del descans, en els millors
minuts del partit, arribaria a
manar en el resultat.
Una sèrie d’imprecisions al
tercer parcial (provocades en
part també per l’augment de la intensitat defensiva dels barcelonistes) van fer que de mica en
mica l’equip veiés com els blaugrana s’allunyaven, fins al punt
que la diferència superaria la
barrera psicològica dels 10 punts.

La competitivitat i l’orgull dels badalonins va servir per retallar la
diferència, però no per tornar a
casa amb una victòria.

Foto: Twitter (@SAdrianenc)

Quedar fora del playoff pel títol de la Primera Divisió de futbol
sala per la diferència de gols és un
final molt cruel, i és el final de
curs que li ha tocat viure a l’Industrias Santa Coloma.
L’equip de Javi Rodríguez va
fer els deures diumenge passat,
guanyant l’Osasuna per 5-1, però
en la darrera jornada de la fase regular no es va produir la sèrie de
resultats que els colomencs necessitaven. Al final, el conjunt
blanc ha acabat novè amb 47
punts, els mateixos que el Val-

depeñas (vuitè) i només un punt
menys que el Sala 10 Zaragoza.
“Si no ens hem classificat és
que alguna cosa no hem fet bé”,
va dir el tècnic, honest, com sempre, després de l’epíleg del curs.
“Ara no podem recordar que
hem jugat en tres pavellons diferents o dels punts perduts en els
últims segons de partit en la primera volta. Això ens ha de fer
créixer com a equip”, va afegir.
Dos dies després de la no
classificació es va conèixer la primera baixa: Bruno Petry deixa el
club i fitxarà pel Jaén FS.

Polèmica per una vetllada
d’arts marcials a Badalona

BAIXES AL FEMENÍ
El sènior femení, per la seva banda, també està d’actualitat aquests
dies després que s’anunciés, que
Judith Turrión, Paula Curto,
Elma Dautovic i Isa Mbomio no
seguiran al conjunt que entrena
Guillem Abelló el curs que ve.

Nacho Parera entrenarà
l’Adrianenc el curs que ve

Ja hi ha substitut per
a Lorenzo Rueda. Dilluns passat, l’Handbol Adrianenc va
anunciar que Nacho Parera assumirà la banqueta del primer
equip la temporada que ve, un
curs en el qual l’equip lila tornarà a jugar a Primera Nacional.
En aquesta ocasió, el club fa
confiança a un tècnic de la casa
(és qui ha portat el filial a guanyar-se el dret a jugar la fase d’as-

Un final cruel: l’Industrias
queda fora del‘play-off’

cens a Primera Nacional, tot i que
l’equip no pot pujar pel descens
del sènior A).

DERROTA EN L’ÚLTIM PARTIT
El conjunt lila va posar el punt final a la seva segona aventura a la
Divisió de Plata en els darrers
anys dissabte passat perdent a
Zamora (31-25). Aquesta derrota fa que els de Sant Adrià tanquin el curs 2020-21 com el pitjor equip de la categoria.

Molts espectadors no portaven mascareta. Foto: Twitter (@Pepelu23018705)

LLUITA4L’Amfiteatre del Parc
Gran Sol de Llefià va acollir, dissabte passat, una vetllada d’arts
marcials que ha generat més reaccions pel que va passar a les
graderies que no pas pels resultats dels combats al ring (i molts
d’ells eren d’altíssim nivell).
I és que molts dels assistents
anaven sense mascareta (o bé la
duien a la barbeta) i no respectaven la distància de seguretat entre ells, tant els que estaven asseguts en les taules habilitades a tocar del ring com d’altres que tenien la seva localitat a l’amfiteatre.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
Imatges i vídeos dels espectadors
van convertir-se en virals de seguida i també en l’argument de la
crítica de bona part de l’oposició
del consistori badaloní.
El republicà Alex Montornès
i Rosa Trenado i Aïda Llauradó,
dels comuns, van criticar el govern d’Albiol (col·laborador en
l’organització de la vetllada), a qui
van acusar d’“irresponsable”.
Línia Nord s’ha posat en contacte amb el govern municipal per
conèixer la seva postura, però no
ha rebut cap resposta.
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| Necromunda
Necromunda: Hired Gun és un joc per a valents que vulguin conèixer
els racons més foscos d’una ciutat. Per a PC, PS4, PS5, Xbox One i XSX .

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Cabosanroque

“Culers, estic molt content de tornar a casa”.
Amb aquestes paraules, Èric Garcia (Martorell,
2001) confirmava el seu fitxatge pel FC Barcelona en un vídeo publicat pel mateix club. Després d’haver crescut com a futbolista a les categories inferiors del Barça, el jove central va
deixar casa seva fa quatre anys per anar al
Manchester City. En aquest club anglès va debutar al primer equip la temporada 2018-2019
de la mà de Josep Guardiola, l’entrenador que
cada cop li ha atorgat més confiança. La seva
joventut, la seva experiència a un equip de primeríssim nivell i el suport de Guardiola (considerat per molts el millor entrenador del món)
són els ingredients que l’han convertit en un
dels grans objectius del Barça. Objectiu assolit:
el martorellenc tornarà a vestir de blaugrana la
temporada que ve i té contracte fins al 2026.

Dimonis
Última setmana per visitar l’exposició ‘Dimonis’ a l’Arts
Santa Mònica, a La Rambla de Barcelona. Es tracta d’una
instal·lació de Cabosanroque, un duo d’artistes format
per Laia Torrents i Roger Aixut, que s’aproxima al poeta
Jacint Verdaguer d’una forma ben curiosa, centrant-se en
el seu vessant més tètric. Torrents i Aixut recreen la casa
on Verdaguer feia exorcismes, una faceta força desconeguda de la seva vida. “‘Dimonis’ és una obra polifònica on
l’espectador acaba formant part d’una altra obra que el
conté”, diuen des de l’Arts Santa Mònica. Qui s’hi atreveix?
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Ser un futbolista amb un futur prometedor

Ha jugat tres temporades al Manchester City de Guardiola

Fitxar pel Barça

QUÈ HA FET

Torna a casa quatre anys després convertit en un gran central

...

Li donen la benvinguda

A LES XARXES

Teatre

C

La fitxa

Els culers veuen amb il·lusió el seu fitxatge

Música

Pelis i sèries

La nit portuguesa
Gabriel Ventura

Història d’un senglar
Gabriel Calderón

A tope amb la vida
Oques Grasses

The Good Traitor
Christina Rosendahl

A principis de setembre de 2018, l’excèntric equip d’Andergraun Films, liderat pel director Albert Serra i la productora i actriu Montse Triola, arriba a l’Alentejo, al sud de Portugal, per rodar la
que serà la pel·lícula més provocadora i
procaç del cineasta de Banyoles, Liberté. Serra va convidar el poeta Gabriel Ventura a escriure una crònica del rodatge.

Un actor (Joan Carreras) s’enfronta al repte d’interpretar Ricard III, el monarca despietat de la tragèdia de Shakespeare. Ha
fet des de sempre papers secundaris i
pensa que es mereix aquesta oportunitat. Durant la construcció del personatge, les afinitats entre l’actor i el monarca anglès comencen a aflorar.
Al teatre Lliure de Barcelona.

“Hem après a no posar-nos límits i fer el
que ens ve més de gust”, ha dit recentment el cantant i compositor d’Oques
Grasses, Josep Montero, en una entrevista amb l’ACN sobre el nou disc del
grup. A tope amb la vida és el cinquè àlbum de la banda osonenca, que l’any
2019 va publicar el que seria el disc més
venut d’aquests últims, Fans del sol.

Henrik Kauffmann és l’ambaixador danès a Washington l’any 1939. En començar la Segona Guerra Mundial, la situació se li complica, sobretot després
que les tropes alemanyes ocupin Dinamarca. En aquell moment, Kauffmann
pren una decisió crucial per a la història:
declarar-se l’únic representant real d’una Dinamarca lliure en contra dels nazis.
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ESTILS DE VIDA
Tenir plantes a casa
Foto: Pexels

i

LLAR

entir-nos a gust a casa sempre ha estat important, però en
l’últim any n’hem sigut més conscients que mai. Una bona
manera de crear un ambient agradable a la nostra llar és
deixar que la natura hi entri. Com? Amb plantes!
Ara bé, abans de comprar-nos una o més plantes a la babalà
i haver de lamentar, en qüestió de dies, que ja se’ns han mort,
cal saber quines espècies triar i com tenir-ne cura. Així, si vols tenir-les a dins de casa, has d’escollir plantes d’interior i, si saps
que no t’hi podràs dedicar gaire, necessites espècies resistents.
Tenint en compte aquests supòsits, et convenen, per exemple,
el ficus, la zamioculca o potos, que són poc exigents.
També és molt important que t’informis sobre el creixement
de la planta (si serà molt gran i no tens espai, repensa-t’ho) i les
seves necessitats (com ara quin grau d’exposició a la llum solar
necessita i pot tolerar). Hauràs de decidir on la col·locaràs basant-te en això. Un cop la tinguis a lloc, n’hauràs de tenir cura i
recordar, entre altres coses, que regar una planta més del necessari és tan perillós com regar-la de menys: troba la mesura justa.
Finalment, vigila-les i tingues les plagues i malalties sota control.

Les claus
ELECCIÓ
UBICACIÓ
CURA
PLAGUES

És molt important triar una espècie que s’adapti a tu: si tens poc
espai i poc temps, necessites una planta petita i resistent
Has de triar on la col·locaràs basant-te en el seu creixement
potencial i en la seva necessitat i tolerància a la llum solar
Informa’t de quines cures necessita la planta que t’has comprat:
regar-la en excés o regar-la de menys són pràctiques perilloses
Tingues les teves plantes sota lupa per controlar possibles
plagues o malalties: poden ser la causa de la seva mort

Foto: Pexels
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