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Crítiques a l’Ajuntament
per no adherir-se 
a Barcelona Energia
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Deu anys amb un abocador
il·legal entre Tiana i Montgat
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La Penya no pot derrotar el
Barça i diu adeu al ‘play-off’

Denuncien el mal estat generalitzat

Abandonats

L’AjuntamentdeBadalona
pot ser intervingutper l’Estat
La Intervenció del consistori alerta en un informe del “flagrant” incompliment del pagament a proveïdors pàg 6
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L’Ajuntament va trigar 
11 dies a tancar la platja del
Litoral pels contaminants
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Cesk Freixas serà dissabte
el convidat estrella de la
Festa Major de Sant Antoni
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La notícia saltava el passat 25 de
maig. Badalona Comunicació
publicava unes impactants imat-
ges de l’interior del Centre Cívic
La Colina, al límit entre Badalo-
na i Santa Coloma de Gramenet.
Aquest equipament –seu de l’O-
ficina Municipal de Districte
(OMD) número 2– va tancar les
portes fa més d’un any a causa de
la pandèmia del coronavirus. En
aquest temps, els coloms van
apropiar-se de l’espai contribu-
int a la seva degradació i deixant
tota l’escalinata principal de l’e-
difici plena de cagarades.
“Aquí fins i tot hi havia co-

loms morts. Això ho van tancar
i ningú hi ha tornat a pensar fins
ara”, explica la Paquita, una de
les membres de l’Associació de
Veïns de la Colina. Els inte-
grants d’aquesta entitat han es-
tat els únics que han pogut ac-
cedir a l’edifici durant aquests
últims mesos després del confi-
nament dur. “Nosaltres tenim
les claus perquè el nostre des-
patx està a la planta baixa. Fa
uns tres mesos vam presentar la
queixa formal a l’Ajuntament i
fins i tot va venir el regidor Mi-
guel Jurado a veure com estava
l’espai”, apunta l’Esperanza,
presidenta de l’associació.
La visita del regidor, però,

no va servir per posar fi a la pro-
blemàtica i el cas va acabar sent
un dels protagonistes del Ple de
març, on Badalona En Comú
Podem va presentar una moció
per exigir la reobertura en con-
dicions del Centre Cívic. L’al-
calde Xavier García Albiol es va
comprometre a iniciar les tas-
ques de neteja, que es van dur a
terme a finals de la setmana pas-
sada. Tanmateix, la situació en-

cara no s’ha aconseguit resoldre.
Línia Nord va poder comprovar
aquest dilluns com l’escalinata
de l’edifici tornava a estar plena
de cagarades.

TANCAMENTS A LA FORÇA
Segons denuncia la Federació
d’Associacions Veïnals de Ba-
dalona (FAVB), situacions com la
del Centre Cívic La Colina es re-
peteixen en molts altres equipa-
ments públics de la ciutat. És el
cas de la Biblioteca de Can Ca-
sacuberta, que porta més d’un
any tancada per uns problemes
crònics amb la climatització de
l’edifici. A principis de maig, el
consistori anunciava que l’equi-
pament podria reobrir les seves
portes a la tardor, quan hagues-
sin conclòs les 16 actuacions di-
ferents de millora que s’han ha-
gut de començar a fer per la fal-
ta de manteniment.

Un altre dels equipaments
que espera poder reobrir aviat és
el Centre Cívic de Morera. Aquest
edifici va haver de tancar uns dos
mesos abans de l’esclat de la
pandèmia per problemes de sa-
lubritat. “Arran del temporal
Glòria van començar a aparèixer
rates i van clausurar-lo per poder
fumigar”, assenyala Mercè Ca-
brera, presidenta de l’Associació
de Veïns de Morera, una de les
entitats que desenvolupa gran
part de la seva activitat al centre.
Des d’aleshores, l’equipament
ha estat tancat i tots els tràmits
que assumia l’oficina del dis-
tricte número 3 –ubicada en un
petit despatx a la plata baixa de
l’edifici– s’han traslladat com
en el cas de la Colina al Centre Cí-
vic de Can Cabanyes.
La pèrdua d’aquest punt de

referència a passat  factura al bar-
ri de Morera, on no hi ha gaire

més equipaments que puguin
absorbir la demanda d’entitats i
col·lectius. Abans del canvi de go-
vern, veïns i consistori van de-

batre la possibilitat de trobar un
espai alternatiu, però no es va
acabar concretant. “Trobar un lo-
cal barri amb les mateixes con-

dicions és impossible. Aquest
centre és enorme”, assegura Angy
Romero, membre de l’Associació
de Veïns de Morera, que recorda
que es tracta d’un edifici privat de
gestió pública. Des de l’entitat
consideren que la inestabilitat po-
lítica a la ciutat contribueix a l’e-
ternització de problemàtiques
com la d’aquest equipament,
però confien que les promeses
obres de reforma puguin co-
mençar aviat.

UN PROBLEMA ENDÈMIC
La FAVB denuncia que aquests
no són casos aïllats i que altres
centres cívics com el de Llefià,
Canyadó o el mateix de Can
Cabanyes necessiten una in-
versió urgent. En la mateixa si-
tuació es troba la Biblioteca de
Lloreda, la Torre Codina de Ca-
nyet o nombroses instal·lacions
esportives de municipi.

Anton Rosa
BADALONA

L’ocàs del cor dels barris
» La FAVB denuncia el mal estat generalitzat dels diferents equipaments públics de Badalona 

» La Colina o Morera s’han quedat sense punt de referència al barri pel tancament dels centres cívics

EL NOU PRESSUPOST,
UNA SOLUCIÓ?

4El nou pressupost d’in-
versions de Badalona rati-
ficat dimarts preveu, entre
altres, la millora de les ins-
tal·lacions esportives i de
totes les biblioteques mu-
nicipals o la rehabilitació
d’alguns edificis històrics
com els de Ca l’Arnús. Tam-
bé contempla millores en
diversos Centres Cívics.

La Paquita observa com un colom sobrevola la planta superior del Centre Cívic La Colina (esquerra) i la Mercè i l’Angy a les portes del de Morera. Fotos: A.R.
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NLes millors
perles

Tenir 20 fills en un any és possible? Només si els compres. És
el que ha fet una parella de milionaris que ha pagat uns

9.000 euros per cada nadó. Ara gasten uns 5.000 euros
setmanals en la cura dels nens i tenen 16 mainaderes.

Entitats ecologistes alerten que les platges de Cadaquéss’estan quedant sense còdols. El motiu? La gent se’ls
emporta a casa, tal com han explicat des de Naturalistes
de Cadaqués a TV3. Quin mal que ha fet el postureig.

Que els gossos són part de la família ho sap tothom que ha
tingut gos. Ho demostra un vídeo viral on es veu una noia

de 17 anys enfrontant-se a una ossa que s’havia colat al pati de
casa seva i estava a punt d’atacar els seus gossos.

Robots sexuals que podrien assassinar els seus
propietaris. Sembla una distopia, però l’expert en

ciberseguretat Nick Patterson ha alertat, en una entrevista
amb el Daily Star, que és una possibilitat. 

LA FOTOMaria Belmez / ACN

La lupa

Una altra vegada, el 29 de maig, les marees
de pensionistes i jubilades, acompanyades
per altres organitzacions i moviments so-
cials, van ocupar els carrers de més de cin-

quanta ciutats i pobles de tot l’Estat.
A Barcelona, tal com estava previst, milers de per-

sones es van manifestar en defensa del sistema pú-
blic de pensions i la millora dels serveis públics. A
les 10.30 hores, centenars de persones procedents
de diferents ciutats i pobles propers es concentraven
a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d’on, poc
després, s’iniciava una marxa en direcció a la Dele-
gació del Govern.
El mateix passava a la majoria de les grans ciu-

tats i pobles de tota Espanya, cosa que posa de ma-
nifest la voluntat i el compromís dels pensionistes
i de les classes treballadores de continuar lluitant con-
tra totes aquelles mesures regressives que intentin
retallar drets i serveis essencials o qüestionar la via-
bilitat i la sostenibilitat de les pensions públiques.
Amb crits a favor de les pensions i els serveis pú-

blics, centenars de manifestants van mostrar el re-
buig a la reforma anunciada pel ministre de Segu-
retat Social, José Luis Escrivá, del qual també van
demanar la dimissió.
Aquest ministre, amb les mesures anunciades,

només vol ensorrar-nos encara més. Amb el fals re-
lat que la Seguretat Social està en fallida, el que en
realitat volen els que ho difonen és posar en mar-
xa la privatització d’un sistema públic que no no-
més és solidari entre generacions, sinó també sos-
tenible, com s’ha demostrat, una i mil vegades, per
part de diferents organismes de la mateixa admi-
nistració pública.
Les marees som coneixedores que des de la

Unió Europea intenten imposar unes directives, com
els Plans Paneuropeus de Pensions (PPEP), que el

que en realitat volen és convertir el nostre dret a una
pensió digna en un negoci a favor de la banca espe-
culativa i dels poders financers.
Per justificar aquestes mesures, ens expliquen que

l’actual sistema de pensions és insostenible i, al ma-
teix temps, sostrauen del fons de pensions milers
d’euros per destinar-los a altres finalitats no pròpies
de la Seguretat Social, i també redueixen els seus in-
gressos baixant les cotitzacions i augmentant els be-
neficis de les empreses.
Per això, les marees pensionistes exigim al Con-

grés el mateix que han fet representants d’organit-

zacions polítiques, ajuntaments i altres adminis-
tracions: que es posi en marxa immediatament
una auditoria als comptes de la Seguretat Social que
esbrini quins n’han sigut els ingressos i les despeses
des de la seva constitució, l’any 1963.
Les conseqüències de la privatització de serveis

essencials –com la sanitat, les residències i altres–
ens demostra la ineficàcia a l’hora d’abordar qual-
sevol tipus de problema seriós, com es va posar de
manifest durant els primers mesos de la pandèmia.
També hi ha exemples en diferents països que de-
mostren com la privatització de les pensions ha por-
tat a la misèria milers de pensionistes.
Des de la Marea Pensionista, continuarem re-

collint signatures per exigir l’auditoria als comp-
tes de la Seguretat Social i explicant al veïnat que
les pensions públiques són l’única garantia que te-

nen les classes treballadores per poder viure amb
dignitat arribat el moment de la merescuda jubi-
lació. Sense oblidar que, gràcies a les ajudes de les
persones jubilades, són milers les famílies que so-
breviuen a la crisi social i econòmica generada per
la pandèmia.
Les persones pensionistes i jubilades tenim clar

que ningú ens ha de regalar res, ja que les nostres
pensions són salaris diferits i no volem ni permetrem
que ens els robin. També tenim clar que serveis pú-
blics com l’educació, la sanitat, la dependència i al-
tres prestacions són els pilars fonamentals de l’es-
tat del benestar pel qual tant vam lluitar moltes de
les mateixes persones que ara defensem, al carrer i
a les institucions, els nostres drets per poder viure
amb dignitat.
Aquestes manifestacions, com les concentra-

cions que continuarem mantenint tots els dijous a
moltes ciutats, no són el punt final, sinó un punt i se-
guit. De fet, ja estem treballant per organitzar, el prò-
xim 16 d’octubre, des de cada racó del país, una mar-
xa a Madrid en defensa del sistema públic de pen-
sions i contra les privatitzacions de les cotitzacions
socials, de la sanitat i de les residències de gent gran.
Després del que ha passat amb la sanitat, les re-

sidències i altres serveis bàsics, és inacceptable que
es continuï apostant per deixar en mans d’especu-
ladors i depredadors financers serveis essencials per
a la població treballadora.
Ara bé, hem de tenir present que aquests pro-

blemes no només afecten els pensionistes i els ju-
bilats; tot el contrari: són, sobretot, un problema per
a joves i treballadors en actiu.
Per això fem una crida a tota la ciutadania per-

què s’uneixi i participi en les nostres concentracions
setmanals a les places dels ajuntaments, per garan-
tir i preservar els nostres drets.

Volen posar en marxa la
privatització d’un sistema públic

que és solidari i sostenible 

per Pedro Jesús Fernández

Seguim lluitant
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La política segueix sent cosa de blancs1

2 2 anys treballant per Badalona

Qüestionen l’efectivitat del ‘nou’ sistema 
per evitar vessaments al mar a Badalona

Un institut de Sant Roc rep un paquet 
de Correus amb l’etiqueta ‘col·legi gitanos’

Els delictes penals es disparen 
al Barcelonès Nord

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Els semàfors

L'Estat podria intervenir
l'Ajuntament de Badalona per
"incompliment flagrant" del
període mitjà de pagament a
proveïdors, que l'abril del 2021
se situava ja en 210 dies, quan el
màxim que fixa la normativa és
que sigui de només 30 dies. 

pàgina 6Aj. de Badalona

L'Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs va trigar onze dies a

tancar la platja del Litoral per la
presència de contaminants
cancerígens a la sorra perquè

esperava un informe definitiu al
respecte per part de l'Agència
de Residus de Catalunya (ARC). 

pàgina 10Aj. de Sant Adrià

Badaloní de naixement 
i format a les categories 

inferiors del CF Badalona, el
jugador va anunciar, a finals de
la setmana passada, que no

seguirà al club. Simón ha vestit
la samarreta escapulada un 

total de 175 vegades. 
pàgina 12Robert Simón

Safata d’entrada

En aquests dies, criden l’a-
tenció dues activitats in-
teressants: l’inici de la

vacunació per a persones sense
sostre i un recompte nocturn a
diverses ciutats. Els que obser-
ven i anoten són subjectes que,
de manera voluntària, passegen
amb llapis i paper per un món
rar. La intenció  és explicar les
ferides que porten a sobre els
que circulen, volent o sense vo-
ler, en direcció contrària. Aquest
grup d’observació transcorre
per un camí emocionant i enri-
quidor, perquè el seu lloc de tro-
bada és amb bona gent, de molt
diversos mons on sentir-se en
companyia creant llaços, tei-
xint inquietuds i aliances. Un
públic optimista, bojos molt as-
senyats, malgrat tot.
Sílvia camina mirant, molt

interessada, l’aparador d’una
immobiliària, atenta a fotos i se-
nyals. Va deixar casa seva per
naufragar en un univers fosc a
la recerca de llum. El carrer és

Esquerdes
per Francesc Reina

ara, i des de fa anys,  la seva
llar. Les seves set vides la
mantenen en equilibri d’una
forma gairebé màgica. Unes
forces poderoses la regulen
quan es desadapta, però re-
sisteix i pateix també, cansa-
da de rescatar-se, cosint-se les
ferides. Vaga desorientada
per un orbe voraç, trepitjant
terra danyada. Extraviada i
sola, buscant sense saber què
busca, sense reconèixer-se.
Acompanyar caminars frà-

gils suggereix indagar en les
relacions amb tendresa, so-
bretot en perifèries oprimides,
perquè és un acte de madu-
resa acceptar i acceptar-se
amb totes les contradiccions.
Aquí rau la importància de la
ciència ciutadana.

És clar, no hi ha dubte,
sota l’asfalt habiten altres vides
on tot va criant, amagatalls
plens de molsa a l’espera d’u-
na mica d’aigua per reviure.
Som esquerdes.
“D’esquerdes, no en fal-

ten”, escrivia el mestre Be-
nedetti: les que separen gen-
darmes i prostitutes, ma-
júscules i minúscules, im-
mortals i suïcides, els que
abracen la meravella i els
desmeravelladors.
A Sílvia no l’han trobat el

passat mes de maig en el re-
compte. Ella dorm als re-
plans que accedeixen als ter-
rats dels blocs, allà on s’estén
la roba, a la zona més alta,
“perduda entre les esquer-
des dels precipicis”.
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A les xarxes

@marsigol: Tinc una cardiopatia congè-
nita i m’han operat dos cops a cor obert,
però els jugadors de la selecció passen
per davant meu per vacunar-se.

@MelciorComes: Si això del ‘govern al-
ternatiu’ ho fessin els indepes després
d’haver perdut les eleccions, hi hauria
querelles i acusacions de colpisme.

#GovernAlternatiu?

@tv3cat: Oriol Junqueras veu els indults
com un gest que alleuja el conflicte i
aposta, un cop més, per la via del diàleg
amb l’Estat.

#JunquerasAvalaL’Indult #VacunarFutbolistes
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PP i PSC tanquen l’acord 
pel pressupost d’inversions

POLÍTICA4Els grups munici-
pals del PP i el PSC van mate-
rialitzar dimarts l’acord per al
nou pressupost d’inversions de
l’Ajuntament de Badalona. En
una sessió extraordinària del
Ple, les dues formacions van
aprovar definitivament la pro-
posta que ja havien presentat el
passat març i que preveu una in-
versió de prop de 78 milions
d’euros fins al 2023. Des de la
resta de partits del consistori es
va criticar que es tracta d’un
pressupost amb “moltes man-
cances”, malgrat la inclusió d’al-
gunes de les al·legacions pre-
sentades pels grups i diverses en-
titats de la ciutat.
La sessió de dimarts va ar-

rencar amb la retirada de tres
punts de l’ordre del dia a petició
de tots els grups de l’oposició per
“falta d’informació i documen-
tació” per part de l’executiu en-
capçalat per Xavier García Al-
biol. Una de les propostes reti-
rades finalment implicava pagar
amb el romanent de l’any  2020
prop de 24 milions d’euros en
factures encara pendents de l’e-
xercici anterior. 

En el punt del pressupost
d’inversions, el primer tinent
d’alcalde i regidor d’Hisenda,
Recursos Humans i Esports,
Juan Fernández, va remarcar la
importància de les partides que
contempla la proposta del PP i el
PSC i va apuntar que diverses de
les al·legacions ara desestimades
podrien incloure’s en l’annex
d’inversions del nou pressupost
ordinari que està preparant el
consistori.

GOVERN ALTERNATIU? 
La intervenció va comptar amb
la rèplica dels grups de l’oposició,
que van tornar a posar sobre la
taula la possibilitat de conformar
un govern alternatiu al PP i van
acusar els socialistes de “validar”
el model de ciutat d’Albiol. Per la
seva banda, el president del PSC,
Rubén Guijarro, va presentar
una esmena per proposar con-
vertir la nova Comissió de Se-
guiment de les inversions en
una Taula amb representació
dels partits i de les diferents en-
titats locals, desvinculant així el
nou paquet d’inversions del fu-
tur pressupost ordinari.

ECONOMIA4La Intervenció de
l’Ajuntament de Badalona ha
emès un informe on alerta d’un
“incompliment flagrant” del pe-
ríode mitjà de pagament a pro-
veïdors, que l’abril de 2021 se si-
tuava ja en 210 dies, quan el mà-
xim que fixa la normativa és
que sigui de només 30 dies. La si-
tuació no és nova i ja es va donar
un toc d’alerta al consistori ara fa
dos anys. En els darrers mesos,
però, la situació s’ha descontro-
lat i l’augment dels terminis de
pagament ha estat exponencial.
“El problema no és una man-

ca de recursos, sinó un greu pro-
blema de gestió” que s’arrossega
des de fa temps, apunta l’infor-
me. Intervenció avisa que, si no
es reverteix la situació, l’Estat po-
dria acabar intervenint l’Ajun-
tament retenint ingressos per
pagar factures pendents.
El 2019 la Intervenció ja va

alertar l’aleshores govern del
PSC de l’incompliment dels ter-
minis de pagament a proveïdors,
que se situava en aquell mo-
ment en un termini d’uns 120

dies. Amb el canvi de govern, el
PP va ordenar tramitar les fac-
tures pendents per posar al dia
els pagaments, però l’incompli-
ment ha continuat multiplicant-
se. En aquest sentit, l’informe
considera que la “gravetat” dels
fets es veu accentuada perquè ha
“empitjorat” amb els mesos: “Cal
que l’alcalde estableixi mecanis-
mes per capgirar aquesta situa-
ció per les greus conseqüències
que pot tenir”. L’octubre de 2020
l’Ajuntament pagava ja a 197
dies i aquest abril el termini ha
arribat fins als 210 dies.

L’informe d’Intervenció tam-
bé retreu al consistori que no
hagi estat “capaç” de situar el pe-
ríode mitjà de pagament “dins
del període legal” malgrat dis-
posar de més de 184 milions
d’euros de tresoreria.
Des del govern local assegu-

ren que la situació s’està treba-
llant amb la Generalitat i des-
carten una possible intervenció,
ja que l’economia està “total-
ment sanejada”. També mante-
nen que el gruix dels impaga-
ments podria estar solucionat en
els pròxims sis mesos.

L’Ajuntament de Badalona en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Poden intervenir l’Ajuntament
per incomplir pagaments

Covid | Nou cribratge a veïns de l’Avinguda Martí Pujol
Aquest dijous continua el cribratge a veïns d’una zona determinada de l’Avinguda
Martí Pujol de Badalona. Segons informa Salut, la prova es concentrarà en les

persones majors de 16 anys no vacunades i residents entre els números 179 i 301. 
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Qüestionen el ‘nou’ sistema 
per evitar vessaments al mar

POLÍTICA4L’exalcaldessa de
Badalona i líder de la CUP, Do-
lors Sabater, visitarà aquest di-
jous el Barcelonès Nord per co-
nèixer més detalls sobre el Pla
Director Urbanístic (PDU) de les
Tres Xemeneies. Sabater estarà
acompanyada de la també di-
putada Montserrat Vinyets, de la
regidora de Guanyem Nora San
Sebastián i de diversos membres
de la CUP de Sant Adrià i San-
ta Coloma de Gramenet.
La visita també constarà d’u-

na reunió amb col·lectius de la
zona com la Plataforma 3 Xe-
meneies o l’Associació Els Verds
de Badalona i anirà enfocada a
conèixer de primera mà la visió
d’aquestes entitats sobre el PDU
i el futur de les Tres Xemeneies.

Sabater visita les
Tres Xemeneies i
la platja del Litoral

SUCCESSOS4Polèmica racista a
l’Institut Eugeni d’Ors del barri de
Sant Roc de Badalona. Un treba-
llador del centre va denunciar la
setmana passada a través de les
xarxes socials l’arribada d’un pa-
quet de la companyia Correus
Express amb l’etiqueta “col·legi gi-
tanos” al dors. El cas va arribar a
mans de l’empresa de missatgeria,
que ha optat per acomiadar l’em-
pleat responsable de l’enviament
per “conducta inacceptable” i que
ha obert una investigació pel que
titllen de “comportament racista”.

ZONES SENSE SERVEI POSTAL
Mig centenar de treballadors de
Correus van concentrar-se la
setmana passada a Badalona en
protesta per la falta de personal,
que estaria deixant sense servei
de repartiment almenys 24 zones
de la ciutat.

Polèmica racista
per un paquet de
Correus a Sant Roc

MEDI AMBIENT4La temporada
de bany va arrencar el passat
cap de setmana amb l’anunci de
la instal·lació dels darrers com-
ponents del ‘nou’ sistema per re-
duir l’abocament de residus sò-
lids al mar. La notícia saltava el
passat 9 de maig, quan La Van-
guardia es feia ressò de la ini-
ciativa impulsada per l’Ajunta-
ment de Badalona per posar
fre als vessaments que es pro-
dueixen cada cop que plou fort
a la ciutat.
L’optimisme inicial d’algu-

nes entitats veïnals s’ha anat es-
vaint amb el pas dels dies i a
mesura que s’han anat fent pú-

blics més detalls del flamant
mecanisme, que consisteix en
tretze estructures metàl·liques
dentades col·locades a la sorti-
da dels eixugadors que servei-
xen per evitar el col·lapse del
col·lector de Llevant. 
Segons ha denunciat Bada-

lona Mar a través de les xarxes
socials, aquest sistema és el ma-
teix que es va utilitzar el 2018 en
un estudi pilot a la Mora i que ja
va ser titllat d’“insuficient” per
part del consistori en diverses
ocasions. En declaracions aBa-
dalona Comunicació el desem-
bre del 2019, l’aleshores cap de
medi ambient de l’Ajuntament,

Gregori Muñoz, ja apuntava que
quan hi ha un sobreeiximent el
“volum i l’alçada” de l’aigua són
tan grans que “difícilment” poden
aturar el pas de sòlids al mar.
Malgrat els dubtes sobre l’e-

ficiència del sistema en episodis
de forta pluja, les dades facili-
tades pel consistori sobre la
prova pilot amb només tres d’a-
questes estructures apunten
que durant el 2020 es va evitar
que prop de 18.000 litres de re-
sidus arribessin al mar, el 75%
dels quals eren plàstics. L’inici
de la nova temporada de bany
serà una bona oportunitat per
acabar d’esclarir els dubtes. El nou sistema per evitar vessaments al mar a Badalona. Foto: Ajuntament
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Des de l’1 de juny està en marxa una nova edi-
ció de l’Innobus, una iniciativa de l’Innobaix i
l’AMB, a través de l’Agència de Desenvolu-
pament Econòmic,  que vol apropar els joves
emprenedors a l’ecosistema empresarial del
territori metropolità amb unes rutes en bus.

L’Innobus permet que els joves postuni-
versitaris impulsin els seus projectes laborals i
que les empreses es puguin beneficiar de les
noves idees i el talent que aquests aporten. La
ruta d’enguany porta els participants per em-
preses de la metròpolis de Barcelona. Aques-
tes els plantejaran reptes a resoldre sobre una
necessitat o problemàtica de la seva organit-

zació o sector. Dividits en vuit equips de qua-
tre persones, i amb el suport de tallers forma-
tius, els joves hauran de donar resposta a
aquests reptes amb una idea de negoci inno-
vadora i viable. La ruta s’acabarà l’1 de juliol
amb un acte on un jurat professional escollirà
la millor idea. L’equip guanyador viatjarà a
Brussel·les per conèixer les oportunitats que
hi ha per als joves emprenedors en aquesta
ciutat. Algunes de les empreses que formen
part del projecte són Desigual, Mesoestetic,
Aigües de Bcn, Lipotrue, Gasol Fundación,
Schneider, Nhood i Múnich, Once, Silence,
MWC, Bcn Tech City i Port de Barcelona.5

InnobusMetropolità: unir els joves
emprenedors amb les empreses

FPro: entrar al món laboral
amb la formació professional
Ocupació
L’AMB i la Fundació BCN Formació Pro-
fessional continuen treballant en l’impuls i
la promoció de la formació professional per
tal que sigui una de les millors eines perquè
els joves puguin accedir al mercat laboral.
El passat mes de maig ja es van fer les pre-
inscripcions dels cicles formatius de grau
mitjà i els de grau superior.

Des de fa temps s’ha fet evident que la
formació professional és una opció sòlida i
efectiva per trobar una bona feina i de ma-
nera ràpida. Les dades d’inserció laboral ho
mostren, ja que el 55% de joves que estu-
dien formació professional als centres de la
metròpolis de Barcelona troben feina du-
rant els nou primers mesos després d’haver-
se graduat, segons el darrer Anuari de l’FP

i del Mercat de Treball de la Fundació BCN
Formació Professional. En el cas de l’FP
dual, que combina la formació als centres
educatius amb l’activitat a les empreses, el
70% dels graduats a Catalunya troben feina
en el mateix període de temps.

OFICIS DE FUTUR
La formació professional és una aposta molt
vàlida per als joves que vulguin estar prepa-
rats per als oficis del futur, que són els de sec-
tors emergents com la logística o la indústria
4.0. Al mateix temps, cicles formatius com
els de jardineria o fusteria garanteixen seguir
aprenent feines més clàssiques per les quals
hi ha molta demanda. 

En aquest escenari cal destacar que la
formació professional té presència en 25
dels 36 municipis de l’AMB, amb 22 famí-

lies professionals diferents i 139 titulacions.
Una altra xifra positiva és la del 55% de gra-
duats que troben feina, un número que ar-
riba al 70% en les titulacions industrials.
Això ha fet que el nombre de persones ma-
triculades hagi crescut un 60% al conjunt de
l’AMB des del 2004 i un 10% des del 2013.

D’altra banda, un altre aspecte que cal
considerar és el del gènere, ja que cal seguir
apostant per la igualtat entre homes i dones,
tant a la formació professional com al món
laboral. Segons el darrer Anuari de l’FP, el
57% dels estudiants de formació professio-
nal són homes i el 43% són dones. A més, es
perpetuen els estereotips de gènere, i és que
en sectors com l’energia, la informàtica, la
mecànica o el transport hi ha menys del
10% de dones. La situació és similar per als
homes en el sector de les cures.5
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Contingut patrocinat per l’AMB

FLAIXOS

L’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB impulsa un
projecte d’assessorament a em-
preses metropolitanes per tal que
aquestes maximitzin el rendiment
de les seves inversions. Es tracta
de l’ARIE (Atracció i Retenció
d'Inversions Empresarials), que
acompanya les empreses quan es
proposen reinvertir recursos per
tal de créixer estratègicament,
desenvolupar noves línies pro-
ductives de negoci o establir nous
processos. És a dir, es busca maxi-
mitzar els resultats de les possibles
inversions minimitzant els riscos.

En aquesta línia, els equips
tècnics de l’Agència de Desenvo-
lupament Econòmic de l’AMB
fan un acompanyament indivi-
dualitzat a les empreses en la pla-
nificació, organització i cerca de
recursos perquè puguin fer inver-
sions que consolidin el seu crei-
xement empresarial.5

Assessorarempreses
perquècreixin

El programa d'educació am-
biental de l'AMB Compartim
un Futur té com a objectiu sen-
sibilitzar i educar en qüestions
relacionades amb el medi am-
bient i fomentar hàbits soste-
nibles oferint a la ciutadania les
eines i els valors necessaris per
aconseguir-ho. De fet, l’entitat
metropolitana fa més de 20
anys que porta a terme propos-
tes d’educació ambiental sobre
el tractament dels residus, la
depuració d'aigües residuals o
les platges.

Així doncs, l’objectiu és donar
a conèixer la tasca de l’AMB en
matèria de sostenibilitat i esti-
mular la participació ciutadana
en aquesta qüestió. Un dels pi-
lars de Compartim Futur és el
d’oferir un nou servei d’asses-
sorament per a centres educa-
tius, associacions, entitats o
qualsevol persona interessada
en el programa.5

Per un futur
sostenible

iMÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat

Telèfon:93 223 51 51
Xarxes:@AgenciaEconAMB

impuls internacionalització
empreses555AMB

Emprenedoria i innovació
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Model econòmic
Els nous temps exigeixen tenir una
mirada àmplia i transversal de la reali-
tat econòmica. Això ha fet que des de
l’Agència de Desenvolupament Eco-
nòmic de l’AMB s’aposti clarament
per fomentar l’economia cooperativa,
social i solidària amb un programa es-
pecífic que té una línia de finançament
i subvenció per a nous projectes locals. 

Aquesta economia està vertebrada
en tres grans eixos: gestió democràtica
i participativa; posar l'economia al ser-
vei de les persones i gestionar els re-
cursos equitativament i de manera
sostenible.   

En aquesta línia, l’Agència de Des-
envolupament Econòmic de l’AMB
busca potenciar aquest tipus d’econo-
mia com a eina de desenvolupament
local  i de cohesió social de la societat
metropolitana. Dit d’una altra manera,
fomentar la innovació social i el desen-
volupament d’activitats econòmiques
amb perspectiva social i comunitària i
que generin llocs de treball, fonamen-
talment de caràcter estable, i que des-
envolupin models de negoci orientats a
la satisfacció de les necessitats socials
del mateix territori. En aquesta línia, es
posa el focus en atendre les diverses ne-
cessitats socials del territori, que inclo-
uen les persones en risc d’exclusió

social, les persones discapacitades, les
necessitats educatives i culturals, l’ali-
mentació o la cura de les persones,
entre d’altres. 

Tot plegat es fa amb la vista posada
en augmentar l’autoorganització de la
societat civil per enfortir els vincles co-
munitaris del territori i, al mateix
temps, augmentar considerablement el
paper i el pes de l’economia coopera-
tiva, social i solidària en les dinàmiques
econòmiques com una de les respostes
als nous desafiaments en la creació d'o-
cupació i riquesa. Uns nous desafia-
ments com ara la transició verda,
l’empoderament de la dona en les or-
ganitzacions o fer visible la importàn-
cia de les cures.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes
són entre altres, associacions i funda-
cions, cooperatives, societats laborals,
mutualitats, empreses d’inserció, centres
especials de treball o persones físiques
o jurídiques en procés de constitució
d’una cooperativa.

PRESSUPOST DE 100.000 EUROS 
Els projectes subvencionats, tant a l’e-
dició de l’any 2019 com a la del 2020,
van ser un total de 18 en cada cas. Els
projectes, pel que fa al 2019,  tenien re-
lació amb els sectors de la producció i
distribució agroalimentària, el suport i
l'assistència a col·lectius de risc, l'edu-
cació, les indústries creatives i l'econo-

mia verda i circular. La mitjana de les
subvencions va ser de 6.000 euros per
projecte. En el cas del 2020, els 18 pro-
jectes també van rebre una subvenció
mitjana similar, i la seva temàtica es va
centrar, principalment, en els àmbits de
les persones en risc d’exclusió social,
producció i distribució agroecològica,
serveis ambientals, mediació, cura de
gent gran, serveis comunitaris i educa-
ció. Parlant de casos concrets que van
rebre ajudes econòmiques, es pot citar

la gestió de residus, la producció de pa
ecològic o la formació en els tallers de
mecànica i tapisseria.

Pel que fa a la nova convocatòria
d’aquest 2021, que es va obrir el passat
mes de maig, el pressupost és de
100.000 euros i l'import dels ajuts pot
cobrir el 80% del cost de les despeses
subvencionables, fins a un màxim de
6.000 euros. Un dels principals criteris
de valoració serà que els projectes for-
min part dels àmbits de la cohesió so-

cial, la transició verda o la digitalització.
Un altre element que cal destacar és l’a-
posta d’aquesta convocatòria per miti-
gar els efectes de la pandèmia del
coronavirus. S’han adaptat les bases per
incloure activitats pal·liatives i cobrir
despeses sanitàries. És per aquest motiu
que es valoraran molt aquelles activitats
que ajudin a revertir aquesta crisi. 

“REEQUILIBRI TERRITORIAL”
Aquesta aposta decidida de l’AMB,
destaca la vicepresidenta de Desenvo-
lupament Social i Econòmic de l’enti-
tat metropolitana, Montserrat Ballarín,
serveix per “impulsar unes pràctiques
econòmiques de base solidària que
contribueixen a reforçar la societat me-
tropolitana i a igualar el suport públic
de què disposen aquests projectes en
els diferents municipis metropolitans”. 

Al mateix temps, Ballarín remarca
que aquesta iniciativa, a banda de ser
una política de desenvolupament so-
cioeconòmic, també té molta impor-
tància perquè és “una acció de
reequilibri territorial”. Tot plegat en
un context on, per culpa de la crisi
causada per la pandèmia, l’economia
social i solidària paral·lelament ha
passat a formar part de les estratègies
que l’AMB impulsa per tal de fer
front a la necessària reactivació eco-
nòmica i a la protecció social de tot el
territori metropolità.5

Fomentant l’economia 
social i cooperativa
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Contingut patrocinat per l’AMB

L’AMB potencia aquest
tipus d’economia com a

eina de desenvolupament
local i de cohesió social

impulsAMB555innovació
economies emergents
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Santa Coloma
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CULTURA4El documental Pe-
rifèria ja es pot veure a les sales
de cinema catalanes. Aquesta co-
producció de TV3 dirigida per
Xavi Esteban i Odei Antxústegui
Etxearte recupera la transfor-
mació de Santa Coloma de Gra-
menet a través de la figura de
l’impulsor del Pla Popular, l’ar-
quitecte Xavier Valls, que va ser
assassinat el 1987 per l’organit-
zació terrorista ETA en l'a-
temptat d'Hipercor.

Perifèria es capbussa en l’ar-
xiu personal de Valls oblidat en
un soterrani de la mà dels seus
dos fills per explicar la gènesi
d’un projecte urbanístic partici-
patiu que va transformar l’ales-
hores suburbi en la ciutat que és
avui en dia. El documental re-
flexiona sobre l’evolució del mu-
nicipi en un context de lluites ve-
ïnals durant el franquisme i
l’enllaça amb els moviments re-
ivindicatius actuals.

SERVEIS4L’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet no està
entre els municipis metropolitans
que s’han adherit al conveni amb
l’operadora d’energia pública
Barcelona Energia. Així ho ha
confirmat En Comú Podem San-
ta Coloma, que dilluns va orga-
nitzar una encartellada reivindi-
cativa per denunciar el que con-
sideren una oportunitat perdu-
da per “recuperar la sobirania en-
ergètica” a la ciutat.
“Ens trobem francament sor-

presos i decebuts amb la notícia.
A Santa Coloma, ciutat amb un
alt índex de població en situació
de precarietat i on les situacions
de pobresa energètica i proble-
mes amb els subministraments
energètics no cessen, necessi-
tem decisions valentes i trencar
amb la dinàmica de dependència
de l’oligopoli del sector energè-
tic”, assenyala la formació en
un comunicat, on apunta que al
projecte sí que s’hi han adherit al-

tres consistoris de diversos colors
polítics com el Prat de Llobregat
o l’Hospitalet de Llobregat.
L’operador elèctric Barcelo-

na Energia és una iniciativa im-
pulsada per l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) i l’A-
juntament de Barcelona que
busca obrir les portes d’aquesta
empresa pública d’energia re-
novable a la resta de municipis
metropolitans per tal que pugu-
in utilitzar aquest recurs amb els
seus equipaments locals. Fins

ara, el projecte ha comptat amb
l’adhesió de fins a nou pobla-
cions, fet que suposa que aquest
2021 el 68% de la ciutadania me-
tropolitana tindrà el seu muni-
cipi alineat amb l’operador.
Com Santa Coloma, Badalo-

na i Sant Adrià tampoc haurien
decidit sumar-se encara a Bar-
celona Energia. Línia Nord ha
contactat amb el consistori co-
lomenc per conèixer més de-
talls sobre la no adhesió, però no
ha rebut resposta.

Alguns dels cartells penjats pels comuns a la ciutat. Foto: En Comú Podem

Crítiques a l’Ajuntament per no
adherir-se a Barcelona Energia

‘Perifèria’ porta l’evolució 
de Santa Coloma als cinemes

CIBA | Poques dones al sector digital metropolità
Les dones només representen el 26% del total de treballadors metropolitans del sector digital.
Aquests són els resultats d’un estudi del Barcelona Digital Talent presentat a la CIBA de Santa

Coloma en el marc d’unes jornades per impulsar el paper de la dona en l’entorn digital.

Una imatge històrica d’arxiu de Santa Coloma. Foto: ACN 

CONTAMINACIÓ4L’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs va trigar
onze dies a tancar la platja del Li-
toral per la presència de conta-
minants a la sorra. Segons ha po-
gut confirmar Línia Nord, l’in-
forme elaborat per l'empresa
Tecsòl on s'alertava de la pre-
sència d'aquestes substàncies
cancerígenes va arribar al De-
partament de Medi Ambient del
consistori el 17 de maig.
Fonts municipals apunten

que un cop rebut l’informe es va
traslladar la informació a l’A-
gència de Residus de Catalunya
(ARC) com a administració com-
petent en matèria de sòls conta-
minats per tal d’obtenir una va-
loració i unes pautes a seguir. Des
de l’ARC se’ls va comunicar que
no podrien emetre un informe
fins a la primera setmana de
juny, motiu pel qual el consisto-
ri va optar per “tancar la platja
unilateralment amb caràcter pre-
ventiu”, donat que s’esperava
força afluència de públic per al
cap de setmana.

D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment va decidir clausurar la plat-
ja del Litoral el 28 de maig, sis
dies abans que arribés l’informe
definitiu de l’ARC i 11 dies des-
prés de tenir coneixement de la
presència de contaminants. 
Sobre el perquè es van auto-

ritzar les obres de l’estació de ca-
bles submarins tenint en comp-
te que l'últim estudi realitzat a la
platja alertava que "moviments
de terra" podrien fer aflorar  con-
taminació, el govern local asse-
nyala que l’empresa encarrega-
da ja comptava amb l’autoritza-
ció de la Demarcació de Costes i

que el consistori només va ator-
gar la llicència urbanística.
La platja del Litoral i la de la

Mora, a Badalona, podrien no
ser les úniques que necessitarien
una descontaminació, tal com
ha avisat aquesta setmana la Co-
ordinadora Veïnal de l'Eix del
Besòs. Diverses entitats també
alerten que la platja del Fòrum
de Sant Adrià podria tenir res-
tes tòxiques. Fonts municipals
apunten que no hi ha cap indi-
ci al respecte, però confirmen
que s’ha encarregat un estudi
per determinar la qualitat am-
biental de l’espai.

Cartell que indica el tancament de la platja del Litoral. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament va trigar 11 dies 
a tancar la platja del Litoral

Sant Adrià

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha presen-
tat un nou projecte per pacificar
el carrer de Sant Oleguer.
Aquesta iniciativa pretén prio-
ritzar el pas dels vianants, re-
duint la circulació de vehicles de
motor per la via i incrementant
la presència de zones verdes. La
previsió és que les obres s’inici-
ïn durant el 2022.
Segons ha informat el con-

sistori, la intervenció per pacifi-
car aquest carrer tindrà un cost
aproximat d’uns 896.000 euros

i serà finançada per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
a través d’una subvenció. El
projecte preveu tres eixos dife-
rents d’actuació: la reducció del
trànsit rodat, l’ampliació dels
espais lúdics per a vianants i l’in-
crement i millora qualitativa de
l’arbrat i les zones enjardinades.
L’objectiu de la iniciativa és

convertir la via en un espai
amb grans voreres per a via-
nants i un únic carril de circu-
lació de vehicles, reduint les
barreres físiques i visuals.

Nou projecte per pacificar 
el carrer de Sant Oleguer

Una imatge actual del carrer Sant Oleguer. Foto: Google Maps

Salut | Campanya de donació de sang al barri de la Mina
Aquest dijous tindrà lloc una campanya de donació de sang al barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs. Els interessats hauran de reservar cita prèvia a través
d’internet i després acudir al número 44 de l’Avinguda Manuel Fernández Márquez.
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Montgat | Tiana
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Cesk Freixas, protagonista de
la Festa Major de Sant Antoni
TIANA4La Festa Major de Sant
Antoni torna a Tiana aquest
mes amb tota una bateria de
propostes i recuperant dife-
rents actes presencials. L’edició
d’enguany de la festivitat, que es
farà entre divendres i diumen-
ge, estarà encapçalada pel can-
tautor Cesk Freixas, que cele-
brarà 17 anys damunt dels es-
cenaris amb la presentació del
seu últim àlbum Memòria en
un concert al parc de l’antic
camp de futbol del municipi.
La Festa Major, doncs, co-

mençarà la tarda del divendres

amb un reconeixement a les
persones que van ser a primera
línia en la lluita contra la pan-
dèmia del coronavirus. Durant el
cap de setmana passaran per di-
versos escenaris del municipi
artistes com el monologuista
Dani Pérez o agrupacions com la
Societat Coral Joventut Tianen-
ca, els Tabalers de Tiana o les
clàssiques figures dels Gegants.
Tots els actes de l’edició

d’aquest 2021 tindran un afo-
rament limitat sota reserva prè-
via a través de la plataforma di-
gital Entrápolis.

MEDI AMBIENT4Una entitat
veïnal va denunciar la setmana
passada la presència d’un abo-
cador il·legal en uns terrenys a
mig camí entre Tiana, Montgat
i Badalona. A través de les xar-
xes socials, Montgat Net –una
agrupació ecologista que orga-
nitza un cop al mes recollides de
residus per les platges montga-
tines, entre altres iniciatives– va
alertar de la situació d’aquest
terreny limítrof entre les tres po-
blacions, on s’hi amunteguen
grans quantitats de residus sen-
se control.
Segons denuncien veïns de

la zona, aquest abocador fa al-
menys una dècada que existeix
i alguna de les deixalles ara de-
nunciades porten gairebé tres
anys a l’espai. “Fa uns anys van
decidir posar cadenes per evitar
que hi entressin els vehicles,
però sempre les acabaven tren-
cant”, explica Marta Soler, una
de les membres de l’entitat i
veïna del barri de les Costes de
Montgat, un dels més propers al
terreny afectat. Soler considera

que la ubicació de l’espai dificulta
que les administracions puguin
prendre mesures per evitar nous
abocaments, ja que es tracta
d’un territori que pertany al
municipi de Tiana, però que no-
més té accés per a vehicles des de
Montgat o Badalona.
Des de Montgat Net ja han

presentat instàncies als tres ajun-
taments afectats per denunciar el
que podria esdevenir un delicte
mediambiental i emplacen les
autoritats a posar fi a la degra-

dació de l’espai no només amb
neteges puntuals sinó a la col·la-
ció de guals per impedir-ne l’ac-
cés i de cartells informatius so-
bre les sancions.
A preguntes de Línia Nord,

l'Ajuntament de Tiana ha asse-
gurat que fa temps que treballen
per solucionar la problemàtica i
apunten que ja han fet fins a dos
requeriments a la propietat per-
què netegi l'espai i impedeixi
amb algun element físic l'entra-
da de vehicles al terreny.

La brossa s’acumula a l’abocador il·legal. Foto: Montgat Net

Alerten que hi ha un abocador 
il·legal entre Tiana i Montgat

Cesk Freixas, en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Tiana | Fi a l’ocupació conflictiva del carrer València
L’Ajuntament de Tiana ha informat que la mediació ha aconseguit posar fi
a l’ocupació conflictiva que havia desfermat les queixes dels veïns del carrer
de València, on fa mesos que pateixen ocupacions en una de les finques.
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Esports

El repte era difícil i durant una
bona estona hi havia motius per
pensar que es podia assolir, però
finalment la Penya va perdre el
tercer partit de la sèrie de quarts
de final del play-off de la lliga
ACB de bàsquet i ja està de va-
cances. Els verd-i-negres van
caure dissabte passat al Palau
Blaugrana (94-73).
Però tot i que els de Carles

Duran van quedar-se a més de 20
punts dels culers, la realitat és
que l’equip va competir durant la
primera meitat (45-38 al des-
cans) i part del tercer període,
però aleshores van veure com la
superioritat física del Barça s’im-
posava i el marcador arribava a
ser escandalós, de 82-52. Un
parcial de 2-15 serviria per ma-
quillar el resultat però no per in-

quietar l’equip de Sarunas Jasi-
kevicius.
Sigui com sigui, la Penya tan-

ca un curs extraordinari i atípic,
en el qual ha disputat la Copa del
Rei, ha arribat fins al quarts de fi-
nal de l’EuroCup (caldrà estar
atents per veure si la campanya
2021-22 els verd-i-negres repe-
teixen presència a Europa) i tam-
bé ha competit a la postempora-
da de la lliga ACB.

LA FEINA, ALS DESPATXOS
Ara, amb l’equip ja de vacances
(dilluns es va fer el tradicional di-
nar de fi de curs), la feina passa
als despatxos, on s’ha de confec-
cionar el roster del curs que ve.
Igual que ha passat en estius

anteriors, els dos noms de la
primera plantilla que tenen més
pretendents són el base mace-
doni Neno Dimitrijevic i l’aler
basc Xabi López-Arostegui.

Pau Ribas prova un tir a cistella en el partit de dissabte. Foto: CJB

Final de trajecte: la Penya perd
el tercer partit del ‘play-off’

» Els de Carles Duran van plantar cara fins a mitjans del tercer quart
» L’atenció passa als despatxos: és l’hora de lligar les peces clau

Adeu a un referent: Robert
Simón deixa el CF Badalona

Una altra peça clau i
un jugador important
abandona el Club Fut-
bol Badalona. Diven-

dres passat Robert Simón, ba-
daloní i jugador format al plan-
ter del club, publicava una carta
oberta a les seves xarxes socials
explicant la seva marxa.
El futbolista afirma que pren

“una de les decisions més difícils
per tot el que el club significa” per
a ell (és on va començar a jugar,
a l’escola, quan només tenia 4
anys)”, tot i que apunta que és “la
més adequada”. Simón diu que

sempre ho ha donat tot per a l’e-
quip de la seva ciutat i dona les
gràcies al president, Miguel Án-
gel Sánchez, al director esportiu,
Justo Alarcón, als seus companys
i entrenadors (especialment a
Manolo González) i a l’afició.

ALFONSO, NOU ENTRENADOR
La setmana ha començat amb els
anuncis de la renovació de Jairo
Cárcaba i de l’arribada de Nacho
Alfonso, fins ara segon tècnic de
González, a la banqueta del pri-
mer equip. L’entrenador va ser
presentat ahir al matí.

ATLETISME4Per tercera vegada,
l’esport i la cura del medi ambient
van donar-se la mà. Dissabte
passat va celebrar-se una nova
edició de l’Ultra Clean Marathon,
una cursa en la qual els partici-
pants, a banda de córrer, recullen
residus que troben als espais na-
turals per on passa el recorregut.
L’itinerari portava els parti-

cipants des de Terrassa fins al li-
toral de Barcelona, passant per
Santa Coloma, Sant Adrià i Ba-
dalona. Al Parc del Besòs, de fet,
durant tot el dia es van fer acti-
vitats paral·leles a la cursa, com

exposicions guiades que explica-
ven quina fauna viu al riu.
Els organitzadors van felici-

tar-se per l’èxit de la cursa, en la
qual van participar uns 280 at-
letes, que van recollir prop d’una
tona de deixalles des que van sor-
tir del Vallès Occidental. 
Un cop tothom va arribar al

Moll de la Marina, al Port Olím-
pic de Barcelona, l’artista Jana Ál-
varez va aprofitar els residus re-
collits per fer una escultura en for-
ma de peix, una forma de de-
nunciar la gran quantitat de plàs-
tics que es llencen a la natura.

La Plana, escenari de l’inici
del circuit de bàsquet 3x3

BÀSQUET4Badalona va ser l’es-
cenari de la primera cita del cir-
cuit de bàsquet 3x3 organitzat
per la Federació Catalana de
Bàsquet (FCBQ). Entre l’inte-
rior del Pavelló de La Plana i al
carrer, a la plaça de La Plana, un
centenar llarg d’equips van jugar
prop de 250 partits.
L’equip Barcelona Sants, for-

mat per les jugadores Mariona
Ortiz, Cynthia Molina, Claudia
Guri i Lara Fernández, va ser el

guanyador de la categoria Pro fe-
menina (11-14 contra el Be GOAT
Team), mentre que en la mascu-
lina el triomf va ser per a Bit2Me
Onil 3x3 de Carlos Martínez,
José A. Blázquez, Javi Huertas i
Alejandro Gómez, imposant-se al
Bàsquet Girona (19-21).
El Círcol i l’Ajuntament van

col·laborar també amb l’orga-
nització d’aquesta cita. El circu-
it de bàsquet 3x3 celebra engua-
ny la seva tercera edició.

El futbolista ha jugat 175 partits amb el primer equip del club. Foto: CFB

La plaça de la Plana. Foto: FCBQ

Futbol sala | Jornades de portes obertes a l’Industrias
Els dilluns, dimecres i divendres a la tarda, l’Industrias Santa Coloma impulsa
jornades de portes obertes per trobar jugadors i jugadores per als equips de 

la base. Aquestes sessions se celebren a les pistes de Prat de la Riba.

Pau Arriaga
BADALONA

Córrer per una bona causa: 
la 3a Ultra Clean Marathon
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Llévame hasta el cieloés una comèdia de
Nacho A. Llorente dirigida per Joan Car-
les Ros, amb Lolita Flores i Luis Mottola
com a protagonistes. Una trobada for-
tuïta, amb un guió divertit i proper que
farà reflexionar sobre el concepte de lli-
bertat des de múltiples perspectives i
convertir l’impossible en realitat.

Al teatre Apolo de Barcelona.

Teatre

Llévame hasta el cielo
Nacho A. Llorente

Un projecte que acosta la música urba-
na als més petits. Això és Animalari urbà
(Luup Records, 2021), el nou disc produït
pel grup maresmenc The Tyets, que
adapta dotze poemes del barceloní En-
ric Larreula i que ha estat impulsat per
les Escoles La Bressola de Catalunya
Nord. Hi han participat prop d’una de-
sena d’artistes dels Països Catalans.

Música

Uns esdeveniments inesperats faran
trontollar la vida de l’Edee i perdrà la ca-
pacitat de connectar amb el que fins ales-
hores havia estat el seu món. Cansada,
decideix retirar-se a les Muntanyes Ro-
calloses, on pateix per sobreviure. Un dia,
un caçador la troba a punt de morir i
aconsegueix salvar-la, però ara haurà d’a-
prendre a viure de nou.

Pelis i sèries

En un lugar salvaje
Robin Wright

Animalari urbà
Enric Larreula, The Tyets, La Bressola

Les fotos de Winogrand
El centre KBr de la Fundació MAPFRE de Barcelona acull,
des d’aquest mes de juny i fins al 5 de setembre, una ex-
posició d’imatges captades per l’objectiu de Garry Wino-
grand (Nova York, 1928-1984), considerat un dels millors
fotògrafs de la segona meitat del segle XX. La mostra, co-
missariada per Drew Sawyer, recull fotografies de tres dè-
cades que ensenyen la realitat urbana i quotidiana dels
Estats Units de l’època tal com era. “He estat fotografiant
els Estats Units per intentar […] esbrinar qui som i com

ens sentim”, va escriure Winogrand l’any 1963.

Si sentim el nom de Roberto Enríquez (Ma-
drid, 1971), potser no ens ve res al cap. Però si
diem Bob Pop, de seguida pensem en un per-
sonatge televisiu amb un punt excèntric que

s’ha fet famós, sobretot, per la seva col·labora-
ció al programa Late Motiv d’Andreu Buenafu-

ente. Més enllà de tuits i vídeos virals, Bob
Pop és autor de diversos llibres i ara, també,

d’una sèrie: Maricón perdido. Tot i que arribarà
al gran públic el 18 de juny a través de la pla-
taforma TNT, la sèrie s’ha estrenat aquest mes
de juny al Festival de Màlaga i al festival Fire!,
la Mostra Internacional de Cinema Gai i Les-
bià de Barcelona. Maricón perdido, produïda
pel Terrat, té un fort component autobiogrà-
fic i ja ha rebut molt bones paraules per part

de la crítica. A més, la sèrie compta amb 
l’actriu gavanenca Candela Peña.

B O B  P O PQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Sobretot per aparèixer a ‘Late Motiv’
És crític de televisió, escriptor i expert en moda

Famosos

Presentar la seva sèrie al festival Fire!
‘Maricón perdido’ és una sèrie autobiogràfica produïda pel Terrat

Ganes que s’estreni a TNT
Es podrà veure a aquesta plataforma a partir del dia 18

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El 1977, Sebastià Rovira va salvar la seva
editorial gràcies a les biografies per en-
càrrec. En ple canvi de règim, polítics i em-
presaris feien cua per reescriure la seva
història i fer-la apta per als nous temps.
Anys després, l’editor revisita les biogra-
fies que va publicar sobre Plàcid Escolà
i Ernest Obach, honorables prohoms de
la Transició, i en desvela la veritat.

Llibres

Els morts riallers
Ferran Sáez Mateu

|Alba
Alba: A Wildlife Adventure ens porta a una illa fictícia del Mediterrani, on l’Alba

decidirà protegir el medi ambient. Per a PS 4 i 5, Switch, Xbox One i XSX.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

LLEGIR I ESCRIURE

Mots encreuats, sopes de lletres, sudokus... 
els passatemps són una manera de mantenir el cervell actiu

JOCS DE TAULA

PASSATEMPS

MÚSICA

E S T I L S  D E  V I D A
Conservar i millorar la memòria

Tothom que té la sort de saber llegir i escriure 
no ho hauria de deixar mai (per moltes raons)

Les claus

Com els passatemps, també reforcen la capacitat de
concentració; a més, són una bona activitat en companyia

Escoltar música i cantar fa treballar les neurones, sigui parant
atenció a noves cançons o recordant les que ja coneixem
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i GENT GRAN

De petits, tots som com esponges: aprenem ràpidament i
sense gaire esforç, el nostre cap ho absorbeix tot. Des-
prés, a l’escola, a l’institut i a qualsevol etapa educativa

que emprenem, espremem al màxim la nostra memòria, que no
ens acostuma a fallar. Però això no és sempre així: la vida és
(cada cop més) llarga i la memòria, potser, no tant. 

Però no ens alarmem! Hi ha activitats entretingudes i fins i
tot divertides que et poden ajudar a conservar i millorar la me-
mòria. Per cert, un apunt: si ets massa jove per preocupar-te per
això, pensa a comentar-ho amb la gent gran del teu entorn. Els
faràs feliços si, a més, els acompanyes en el procés.

En primer lloc, uns hàbits que convé mantenir són llegir i es-
criure: tothom que té la sort de saber-ho fer no hauria de deixar-
ho mai. També són bons aliats de la memòria els passatemps –
com els mots encreuats, les sopes de lletres o els sudokus– i els
jocs de taula. Uns i altres mantenen el cervell actiu i reforcen la
capacitat de concentració. Escoltar música i cantar també ajuda
a estimular el cervell i fa treballar les neurones, sigui parant aten-
ció a noves lletres i melodies o recordant-ne les que ja coneixem.
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