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Diverses entitats han donat suport a Hanan Serroukh (esquerra) després de ser acomiadada per la regidora de Seguretat, Irene González (dreta). Fotos: Twitter i ACN

Acomiadaments que couen
» El govern del PP acomiada amb polèmica els coordinadors dels districtes de la Salut i Llefià
» Hanan Serroukh i Manuel Maldonado asseguren que se’ls ha fet fora perquè “no donaven vots”
Anton Rosa
BADALONA
Hanan Serroukh era presentada
com a nova coordinadora del
districte de la Salut el maig del
2020. Aquesta educadora social
s’incorporava a l’equip de Xavier
García Albiol després de figurar
com a número 70 en la candidatura del PP a les eleccions al Parlament del 2017, presència que
repetiria en els comicis del passat
14 de febrer, aquest cop en el número 20. Un any després de la
seva entrada al consistori, Serroukh era acomiadada de manera fulminant.
La decisió li va comunicar
per sorpresa la regidora de l’àmbit de Seguretat, Protecció Civil
i Convivència, Irene González, en

una reunió farà prop d’un mes.
“Em va dir que em feien fora
perquè no donava vots. Jo tracto tothom per igual i això a alguna persona la incomodava”,
explica encara atònita Serroukh,
que considera que s’estava fent
una bona feina amb els veïns i les
entitats, sobretot pel que fa a la
integració de les diferents cultures i orígens en un barri tan divers com el de la Salut.
L’educadora social –que va
compaginar les tasques de coordinadora de districte amb la gestió de l’àrea de Convivència i Mediació– assegura que en aquest
any de feina va rebre fortes pressions per part de particulars que
presumien de “contacte directe
amb l’alcalde” per aconseguir
certs privilegis o un tracte preferencial. Serroukh relata un cas especialment delicat amb l’ober-

tura d’una carnisseria halal en una
zona del barri. La propietària
d’un establiment proper es va
adreçar directament a ella per reclamar-li que impedís la instal·lació del nou negoci perquè podia
“perjudicar” les vendes del seu.
“M’hi vaig negar. El barri és de tots
i jo no soc qui per impedir que
algú obri una botiga si té les llicències corresponents”, diu.
10 ANYS DE TRAJECTÒRIA
L’acomiadament de Serroukh no
ha estat l’únic que s’ha produït
aquest últim mes. El govern local
també va decidir prescindir de
Manuel Maldonado, que fins ara
exercia de coordinador del districte de Llefià. A diferència de l’educadora social, la trajectòria de
Maldonado es remunta al 2011,
quan Albiol aconsegueix per primer cop la vara d’alcalde. Des d’a-

leshores sempre ha estat lligat al
PP com a figura de referència en
diversos barris i ajudant en la mediació de conflictes.
La seva sortida de l’administració local es va produir en paral·lel a la de Serroukh i –sempre
segons la versió dels afectats–
també al·ludint que “no donava
vots”. “Jo tinc 68 anys i ja em tocaria jubilar-me, però qualsevol
que em conegui sap que no ho
vull. Em van dir que calia posar
gent jove i que seria millor que
marxés. Jo no faig política. La
meva vida és al carrer, parlant
amb veïns i mediant en conflictes.
Si és per ajudar la gent sí que treballo gratis, però per ajudar un
partit polític no”, assegura contundent Maldonado, que es va negar a deixar el càrrec, motiu pel
qual va acabar sent cessat.
Tant Serroukh com Maldo-

nado es mostren molt crítics amb
el PP per les formes dels acomiadaments. “No vaig rebre ni
una trucada de l’alcalde”, lamenta l’educadora social, que
malgrat el desenllaç continuarà
vinculada a la cúpula catalana del
partit. A Maldonado sí que va ser
el mateix Albiol qui li va comunicar la decisió. “Si et contracta
l’alcalde, el mínim és que sigui ell
qui et faci fora. El tracte que van
tenir amb Serroukh va ser una falta de respecte”, assenyala, i apunta dolgut que es donarà de baixa
de la formació.
JUBILACIÓ I CANVI DE PERFIL
Per la seva banda, des del PP asseguren que Maldonado ja està
“en edat de jubilació” i que l’acomiadament de Serroukh es deu a
un “canvi de prioritats” i que ara
es busca “un altre perfil”.
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Els bancs abusen
per Pedro Jesús Fernández

sabel i Adolfo són dos bons amics als quals no els
va destrossar la vida la maleïda pandèmia, sinó
la crisi financera mundial de 2008. La crisi que
va esclatar la tardor de 2008 va ser una de les pitjors des de la Gran Depressió, ja que va provocar un
crac borsari històric amb la fallida, fusió o rescat de diverses entitats financeres importants als Estats Units,
si bé ràpidament es va traslladar a tot el món occidental.
En el cas d’Espanya, la banca va ser rescatada amb
65.000 milions d’euros. D’aquests, 42.000 milions d’euros van ser aportats per l’Estat i 23.000 milions, pel
Fons de Garantia de Dipòsit. És a dir, amb l’aportació
dels impostos de la ciutadania, van ser entregats als
bancs 42.000 milions d’euros, que al final estan sent
a fons perdut.
Mentrestant, centenars de milers de persones
eren desnonades dels seus habitatges per no poder
pagar la quota hipotecària i, a més, amb un deute
amb el banc.
Ara no cal estendre’s i explicar els drames d’aquestes persones, a les quals se’ls va trencar la vida
i el futur.
Els bancs, a més, per agrair a la ciutadania tan generosa aportació, van fixar unes quotes abusives (uns
240 euros l’any) que denominen “prestació de serveis”.
Les van aplicar a totes aquelles persones amb uns ingressos mensuals inferiors a 600 euros (pensionistes,
assalariats, desocupats, etc.); és a dir, a les persones més
desfavorides i en risc d’exclusió social. Hem de tenir present que totes i tots estem obligats a percebre els nostres ingressos per transferències bancàries. Així doncs,
els bancs tenen tot el control per desenvolupar aquestes pràctiques poc ètiques i denunciables en un moment
de crisi sanitària i social com l’actual, que perjudica les
persones més vulnerables, atesa la insuficiència d’ingressos que perceben.
Un problema que troben les persones grans és com

resulta de difícil ser ateses personalment i ingressar o
treure diners en efectiu, ja que les entitats financeres
el limiten a unes quantes oficines i a dues hores al matí
o als caixers automàtics, que per a moltes persones és
molt difícil de fer servir, a més del risc que suposa operar des del carrer.
En algunes entitats, en ser atesos personalment demanant cita “al nostre gestor”, se’ns fan ofertes de televisors, ordinadors, neveres, aparells de seguretat i assegurances mèdiques i de tota mena, cosa que entenem
que suposa una competència per al comerç local.
Per acabar-ho d’adobar, amb totes aquestes restriccions de serveis d’atenció i malgrat els grans beneficis
anuals que reconeixen, els bancs tenen previst aco-

Els bancs han agraït a la gent
el rescat posterior a la crisi amb
quotes abusives i mala atenció
miadar milers de treballadors i treballadores i tancar
més oficines.
Però tornem amb els nostres amics, Isabel i Adolfo. Ens limitarem a explicar el que els va passar fa només uns dies. Adolfo és una persona tímida, però es preocupa per conèixer tot el que està relacionat amb el que
molts considerem que més que una crisi ha sigut una
gran estafa, ja que els bancs no només van recuperar
els diners sinó també els habitatges, mentre que, com
hem dit, centenars de milers de persones es quedaven
al carrer en ser desnonades dels seus pisos.
Adolfo va ser un dels primers a parlar de les titulacions: si els bancs van vendre els habitatges a fons voltors, ja no tenien cap legitimitat activa –capacitat per
actuar com a part demandant o recurrent en un pro-

Les millors

Roger Pi de Cabanyes / ACN

perles

cés judicial– per reclamar la propietat de cap pis i exigir a les persones que els abandonessin o les desnonarien. També va ser un dels primers que va exigir al
seu banc que la llibreta amb la qual operava estigués
lliure de comissions. L’amic Adolfo coneixia el Real Decreto 164/2019, de 22 de març, pel qual s’estableix un
règim gratuït de comptes de pagament bàsic en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc
d’exclusió financera, com és el seu cas.
De fet, els bancs, segons aquesta normativa, estan
obligats a oferir als seus clients aquest tipus de comptes si només s’utilitzen perquè els ingressin les nòmines i pagar impostos com l’aigua, la llum, el gas, la quota hipotecària o qualsevol altra despesa obligatòria per
als consumidors.
Una directiva europea aprovada el 2014, entre altres coses, regulava l’accés a un compte de pagament
bàsic gratuït per garantir que qualsevol resident a la
Unió Europea en situació de vulnerabilitat pogués disposar d’aquest servei.
I què va passar amb l’amiga Isabel? Isabel, una dona
lluitadora que coneix els seus drets, amb tots els documents necessaris que demostraven la seva situació
de vulnerabilitat, acompanyada per l’amic Adolfo, es
va dirigir a la seva entitat bancària, situada molt a prop
de l’Ajuntament de Badalona, i la seva sorpresa va ser
que no van voler obrir-li aquesta llibreta, a la qual té
dret, ja que compleix tots els requisits necessaris que
contempla la llei.
Ara, la Marea de Pensionistes de Badalona hem presentat als grups municipals una proposta de moció perquè l’Ajuntament denunciï aquestes actuacions tan injustes i il·legals i actuï per aconseguir que els bancs facilitin l’obertura d’aquests comptes de pagaments bàsics per a totes aquelles persones vulnerables o en risc
d’exclusió social i financera, com ho són moltes persones
pensionistes i jubilades.

N
N
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’atac de les gavines agressives podria ser el títol d’una
pel·lícula força dolenta, però és una amenaça real. Tal com
ha publicat Betevé, Cementiris de Barcelona aconsella els
visitants que portin paraigua per defensar-se d’aquests ocells.

L

ientífics descobreixen que un organisme microscòpic
ha aconseguit sobreviure 24.000 anys congelat a
Sibèria, segons Current Biology. Qualsevol dia apareix
Walt Disney per aquí...

C

na balena es fica un home a la boca i el torna a escopir al
mar. Li ha passat a un pescador de Provincetown (Estats
Units), que ha sobreviscut després de passar uns quants segons
a la boca de l’animal i ho ha explicat al mitjà Cape Cod Times.

U

i les pestanyes llargues són símbol de bellesa, la xinesa
You Jianxia és la persona més guapa del món: se les ha
deixat créixer fins als 20 centímetres i ha aconseguit el
rècord Guinness. Li arriben fins a la mandíbula.
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Els semàfors

per Estanis Alcover i Martí

pàgina 6

L'Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) va presentar
divendres els 39 nous
autobusos híbrids que prestaran
servei al Barcelonès Nord. Els
nous vehicles consumeixen un
20% menys que els busos que
s’havien utilitzat fins ara.

AMB

Infraestructures i tecnologies

L'exregidor badaloní Oriol Lladó
s'incorporarà a l'executiva
nacional d’ERC com a
vicesecretari general de
Comunicació i Estratègia en
substitució de Sergi Sabrià.
Lladó haurà de ser ratificat
dissabte en un consell nacional.

Foto: Jordi Pujolar / ACN

Oriol Lladó

Aire fresc

pàgina 10

Ismael Moyano
El + llegit

Una altra icona deixa el
CF Badalona. A finals de la
setmana passada, el central de
Mollet anunciava la seva marxa
després de cinc cursos vestint
l’escapulada. Moyano és el
jugador en actiu amb més
partits disputats a Segona B.
pàgina 12
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Seguim lluitant
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Sabater insta la Generalitat a aturar
el pla urbanístic de les Tres Xemeneies
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Alerten que hi ha un abocador
il·legal entre Tiana i Montgat

4

L’Ajuntament de Sant Adrià va trigar
11 dies a tancar la platja contaminada

5

Abandonats: denuncien el mal estat
generalitzat dels equipaments badalonins

L

a pandèmia de la Covid-19
ha creat un trastorn massiu
de la vida tal com la coneixíem. Més enllà de l’amenaça per
a la nostra salut, ha afectat la
nostra feina, l’educació, l’esbarjo
i fins i tot la nostra manera de pensar sobre la ciutat que ens aixopluga. Tot i que és massa aviat per
conèixer l’impacte durador de la
pandèmia en molts aspectes, el
canvi ràpid i amb gran èxit cap a
la tecnologia i el treball remot ha
fet que molta gent es qüestioni la
proposta de valor de les ciutats
més grans, com Badalona.
De fet, a mesura que les persones i les empreses es plantegen
si el retorn de la vida i la transacció en una ciutat com la nostra val la pena, hi ha un nou imperatiu per al lideratge local per
animar la gent a romandre-hi
proporcionant una bona qualitat
de vida. Això significa no només
acomodar l’entorn empresarial,
sinó també garantir que la ciutat
funcioni sense problemes i que
beneficiï tothom. Els badalonins demanen també que s’afrontin altres reptes importants,
que serien descoratjadors quan
els pressupostos fossin reduïts:
aconseguir la recuperació econòmica i social, mitigar el canvi
climàtic i abordar les desigualtats
socials sistèmiques. Molt, sí.

És difícil per a Badalona i
per a les ciutats en general fer
canvis a gran escala ràpidament. El nou bastiment, tot i les
inversions de la indústria en innovació, pot trigar anys i amb
un cost prohibitiu. Tot i això, les
reformes són tan complexes
que començar gairebé sempre
és l’opció més atractiva.
La bona notícia és que,
en una àmplia varietat d’infraestructures urbanes clau,
les noves tecnologies permeten solucions assequibles d’alt
impacte que amplien les opcions per a les ciutats que,
com la nostra, volen afrontar
els reptes actuals i aprofitar al
màxim el finançament de les
infraestructures.
Insisteixo en les inversions.
Aprofitant les noves tecnologies, l’Ajuntament i els líders
urbans poden superar obstacles de llarga durada i maximitzar les seves inversions en
infraestructures. I potser el
més important, aquestes inversions ajudaran Badalona
de manera eficaç i sostenible a

proporcionar trànsit, habitatge i espai públic per a tothom,
com a mínim.
El ventall d’opcions perquè
Badalona aconsegueixi infraestructures urbanes d’alt
impacte és ara molt més gran.
Si estem disposats a abordar
els esforços de la infraestructura de manera diferent, com
ara actualitzant regles i regulacions per permetre desplegar
noves capacitats, hi ha solucions creatives i assolibles de
nova generació que poden ajudar a afrontar els reptes actuals i aprofitar al màxim el finançament que ara sembla,
via Europa, ens podria arribar
més generosament.
Tenim peces per jugar a
l’escac del futur: l’Smart City,
l’aliança dels tres municipis,
l’aparador del Mobile Week,
les futures conclusions del
WUF11 i el Restarting Badalona (que té més volada de la
que pot semblar) són peces
ben situades al tauler de la
partida en la qual qui perd
més és qui no juga.

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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A les xarxes

#ElsIndultsAProp

@agenciaacn: Carmen Calvo explica que
els expedients dels indults encara s’estan
acabant i no trigaran “més de dues o tres
setmanes”.

#6AnysDePresó?

@Catinformacio: La Fiscalia demana presó
i inhabilitació per a l’exconseller d'Interior
Miquel Buch i per al mosso Lluís Escolà, que
va fer d’escorta de Puigdemont a Bèlgica.

#DesnonarÉsUnCrim

@cesc239: S’ha suïcidat un home de 58
anys quan l’anaven a desnonar de casa
seva. Mentrestant el govern espanyol vol
tombar la llei de regulació dels lloguers.
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Polèmica | Nou intent d’ocupació de la fàbrica de la Mobba

17 de juny del 2021

Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, van frenar diumenge
un nou intent d’ocupació de l’antiga fàbrica de la Mobba. Un grup de persones ja va
intentar accedir a l’edifici a finals de maig, un cop ja havien marxat tots els artistes.

El jove badaloní Marcel Vivet,
condemnat a cinc anys de presó
» El jutge dona credibilitat a la versió de l’agent dels Mossos colpejat
» Vivet sempre ha negat els fets i té ara 10 dies per presentar recurs
TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha condemnat el badaloní Marcel Vivet a cinc anys
de presó pels delictes de desordres públics i atemptat contra
l’autoritat pels aldarulls ocorreguts el 29 de setembre del 2018
en la manifestació organitzada
pel sindicat policial Jusapol a
Barcelona. El jove manifestant
antifeixista també ha estat condemnat a pagar una multa de
600 euros per lesions i haurà
d’indemnitzar la víctima –un
agent dels Mossos d’Esquadra–
amb 1.511 euros.
En el judici celebrat el passat
22 de febrer, Vivet va assegurar
que en cap moment va escometre cap a la línia policial i va negar haver colpejat amb el pal d’una bandera un dels agents del
cos policial que va participar en
la càrrega contra els manifestants, lesionant-lo a un canell. El
jove assenyala que només es va
protegir el cos dels cops de por-

Vivet encapçala la protesta d’aquest dimecres a Badalona. Foto: @marcelabsolució

ra dels agents. Aquesta versió
contrasta amb la del policia implicat i la del seu caporal, que en
el judici van afirmar haver vist
l’acusat donant cops amb el pal
a l’agent.
Finalment, però, el jutge ha
donat més credibilitat als agents,
malgrat que no s’ha presentat
cap imatge concloent que acrediti la versió dels policies, i ha
acabat imposant al jove badaloní la màxima pena demanada

per la fiscalia. La Generalitat de
Catalunya sol·licitava com a acusació particular una condemna
de quatre anys i nou mesos. Vivet pot presentar recurs d’apel·lació a la sentència en un termini de màxim deu dies.
En el moment del tancament
d’aquesta edició, centenars de
persones protagonitzaven una
concentració a la plaça de la Vila
de Badalona en suport a Vivet i
per reclamar la seva absolució.

Oriol Lladó substituirà Sergi
Sabrià a l’executiva d’ERC

Lladó, en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

POLÍTICA4L’exregidor d’ERC
a l’Ajuntament de Badalona
Oriol Lladó s’incorporarà a l’executiva nacional del partit republicà en substitució de Sergi
Sabrià. Lladó, que va renunciar
a l’acta fa uns mesos per discrepàncies amb la direcció local de
la formació, ocuparà el càrrec de
vicesecretari general de Comunicació i Estratègia i serà ratificat el pròxim dissabte en un
consell nacional.

Lladó ha rebut felicitacions
a través de les xarxes de diverses personalitats de la política
badalonina, com la del president
d’ERC a Badalona i portaveu del
grup, Alex Montornès, o dels actuals regidors Anna Maria Lara
i David Torrents. Segons ha detallat la formació republicana,
els moviments a la cúpula del
partit, entre els quals hi ha el de
Lladó, responen a la voluntat
d’“enfortir” l’equip directiu.

Més de mig milió d’euros per
posar al dia els centres cívics
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Badalona és conscient de la situació de molts dels equipaments de la ciutat. Tal com denuncia la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona
(FAVB) i va poder comprovar la
setmana passada Línia Nord, la
falta de manteniment crònica
dels edificis municipals ha fet estralls especialment en alguns
centres cívics com el de la Colina
o el de Morera.
Ambdós equipaments estan
tancats des de fa un any però
aquesta situació podria canviar

pròximament. El consistori apunta que el de la Colina podrà reobrir en breu, un cop segellada
l’obertura per on hi entren els coloms i després d’una neteja exhaustiva. Pel que fa al de Morera, el govern local treballa per
desbloquejar la cessió de les instal·lacions, que són propietat
d’uns veïns com a pas previ per
poder reformar-les. Segons el
consistori, l’adequació i el manteniment dels espais serà possible un cop aprovat el nou pressupost municipal, que preveu
una inversió de 600.000 euros.

Afectats per l’incendi del Gorg
s’instal·len en una altra nau

Supervivents de l’incendi protesten a l’edifici del Viver. Foto: Jordi Pujolar/ACN

DESIGUALTATS4Una quarantena dels afectats per l’incendi de
la nau del Gorg del desembre de
l’any passat han tornat a instal·lar-se en una altra nau industrial ocupada. Tots ells han
pres aquesta decisió després
que l’Ajuntament de Badalona
els comuniqués la setmana passada que no els prorrogaria l’estada en els albergs on se’ls va
allotjar de manera temporal després de la tragèdia.
Després de protagonitzar dilluns una concentració de protesta a les portes de l’edifici mu-

nicipal del Viver per reclamar un
“sostre” i “papers per a tothom”,
els afectats han optat finalment
per instal·lar-se en una nau ocupada al carrer Progrés. Es dona
la circumstància, però, que
aquest espai té una ordre de
desallotjament en vigor i que el
llançament està previst pel pròxim 22 de juliol. Segons apunta
l’ACN, els Serveis Socials municipals s’haurien compromès a estudiar la possibilitat de fer informes de vulnerabilitat que
serveixin per demanar al jutge
que suspengui el desnonament.

Traves del PP a un acte LGTBI?

POLÈMICA4L’Ajuntament de
Badalona s’ha vist involucrat en
una polèmica per no permetre
presumptament la celebració
d’un acte amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI el
pròxim 19 de juny. En un comunicat, el Casal Antoni Sala i Pont
ha denunciat que el consistori no
els dona permís per organitzar
un esdeveniment per commemorar aquesta data, malgrat que
des de l’administració local no
s’havia posat fins ara problemes
per a la celebració de cap dels actes impulsats per l’entitat, que

des del passat febrer tenen lloc
un cop al mes.
“Hem estat organitzant cada
mes un vermut cultural al carrer,
amb mesures de seguretat i obert
als veïns del barri. Per al pròxim
19 de juny, i amb motiu del Dia
de l’Orgull, hem organitzat un
nou vermut i l’Ajuntament, per
primer cop, ha posat problemes, al·legant ‘la no conveniència’ d’aquest acte”, assenyala
l’entitat, que qualifica la situació
d’un cas de “censura”.
Des del Casal es remeten a la
informació facilitada per un tèc-

nic municipal en un correu, on
s’argumenta la negativa “tenint
en compte l’interès general, la circulació i l’obertura de comerços”.
Per la seva banda, l’Ajuntament
confirma que no s’ha donat permís per celebrar l’acte el dia 19,
però asseguren que sí que es va
donar autorització a l’entitat per
organitzar-lo el 20, com s’havia
demanat inicialment.
L’entitat nega haver rebut
cap autorització i apunta que es
va sol·licitar el canvi de data el
mateix dia que es va presentar la
instància, el 27 de maig.

Un dels vermuts al carrer organitzats pel Casal. Foto: Twitter (@CasipBadalona)
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Salut | L’Esperit Sant recupera l’atenció als parts mig any després

17 de juny del 2021

L’Hospital de L’Esperit Sant de Santa Coloma ha recuperat aquesta setmana l’atenció als parts
després de gairebé mig any amb aquest servei derivat a l’Hospital Germans Trias i Pujol. La
caiguda dels casos de covid ha permès al centre colomenc tornar a comptar amb aquest servei.

Cas Barcelona Energia: falta de
coordinació o desinformació?
POLÈMICA4La no adhesió de
l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet al conveni amb l’operadora Barcelona Energia ha
plantejat diversos dubtes en el si
del consistori. En Comú Podem
Santa Coloma denunciava la setmana passada la situació i lamentava la negativa del govern
local a una iniciativa que vol facilitar l’accés a energia renovable
dels municipis metropolitans per
tal que puguin utilitzar aquest recurs amb els seus equipaments.
A preguntes de Línia Nord, el
consistori colomenc ha assenyalat aquesta setmana que ningú de Barcelona Energia es va
posar en contacte amb l’administració per “presentar el conveni i poder valorar-ho”. Aquesta desinformació que al·ludeix
l’Ajuntament també s’hauria
produït en altres municipis del
Barcelonès Nord que tampoc
s’haurien adherit a la iniciativa.
Des de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) desmenteixen aquesta situació de falta
d’informació i asseguren que es

El parc d’habitatge públic
creixerà en més de 800 pisos

HABITATGE4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet preveu poder ampliar pròximament el parc d’habitatge públic
amb 810 nous pisos socials. En
una sessió extraordinària del
Ple celebrada la setmana passada, els grups van aprovar una
modificació inicial del Pla General Metropolità (PGM) que
ha de permetre fer créixer el
nombre d’immobles de protecció oficial gràcies a tres mecanismes diferents: convertint locals buits en habitatges, canviant l’ús d’alguns espais que ac-

tualment es destinen a oficines
i aparcaments o dividint edificacions unifamiliars en petits
apartaments.
Segons detalla el govern local en un comunicat, la previsió és poder obtenir inicialment un total de 810 nous habitatges socials. En concret, se
n’obtindrien 280 gràcies a la
transformació de locals comercials, 190 del canvi d’ús
d’edificis que ja existeixen i
340 dividint edificacions unifamiliars en zones on hi ha
una densitat de població baixa.

Una de les campanyes de publicitat de Barcelona Energia. Foto: Barcelona Energia

van convocar reunions amb tots
els municipis metropolitans, incloent-hi Santa Coloma, Sant
Adrià i Badalona. “Hem detectat problemes de coordinació
interns als consistoris, que han
fet que alguns no hagin demanat
incorporar-s’hi abans de l’anunci que vam fer fa uns dies”, apunta l’AMB, que malgrat tot insisteix que el procés d'incorporació

no està tancat i que en qualsevol
moment les poblacions que ho
desitgin poden demanar adherirse tant ara com el 2022.
Cal recordar que Barcelona
Energia és una iniciativa impulsada per l’AMB i l’Ajuntament de
Barcelona que busca obrir les
portes d’aquesta empresa pública d’energia renovable a la
resta de municipis metropolitans.

Un dels locals rehabilitats al barri de Can Franquesa. Foto: Ajuntament
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Sant Adrià
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Música | Esgotades les entrades del Primavera Sound 2022
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El Primavera Sound ha esgotat les 200.000 entrades que havia posat a la venda per a
l'edició del 2022. El festival preveu una assistència total de mig milió de persones, tenint
en compte que molts dels que tenien entrades per a l'edició del 2021 l'han mantingut.

El Besòs, un litoral contaminat?
» La Generalitat reclama al govern espanyol que analitzi el risc per contaminació del litoral del Besòs
» La platja del Litoral de Sant Adrià i la de la Mora de Badalona poden ser només la punta de l’iceberg

MEDI AMBIENT4El tancament
de la platja del Litoral de Sant
Adrià de Besòs ha tornat a obrir
la caixa dels trons de la contaminació a la zona del Besòs. La
presència de nivells “inadmissibles” de substàncies cancerígenes en almenys dos punts d’aquest tram del litoral metropolità han posat sobre la taula la necessitat de fer un estudi exhaustiu dels sòls contaminats a la
zona, tal com fa temps que demanen diverses entitats ecologistes i veïnals.
El primer a moure fitxa ha estat l’Ajuntament de Sant Adrià,
que, tal com va avançar Línia
Nord, ja ha encarregat un estudi al Consorci del Besòs per determinar la possible presència de
contaminants a la platja del Fòrum, malgrat que des del govern
local apunten que no hi ha cap
indici al respecte. En aquest
sentit, des de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) també
han aixecat la veu per reclamar

al Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic
del govern espanyol que analitzi el risc per a la salut que suposen els contaminants de la platja del Litoral, donant-li un termini de tres mesos. L’informe
emès per l’ens el passat 3 de juny
conclou que l’accés a la sorra ha
de continuar tancat fins que es
faci un nou estudi detallat i emplaça l’Estat a presentar un projecte de recuperació de l’àmbit
del litoral afectat
En la mateixa línia, l’ARC
emplaça el govern espanyol a
analitzar també la possible presència de substàncies tòxiques al
passeig sense asfaltar que uneix
Sant Adrià amb Badalona i que
limita amb el recinte tancat de les
Tres Xemeneies, després que
l’anàlisi del sòl detectés contaminants també en uns nivells
“inadmissibles”. Com a mesura
preventiva, la Generalitat insta
l’Estat a impedir com més aviat
millor que els usuaris del passeig

La platja del Fòrum de Sant Adrià és una de les zones on podria haver-hi contaminants. Foto: Arxiu

puguin tenir “contacte directe
amb el sòl”.
Cal recordar també que l’Ajuntament de Badalona va incloure finalment en el pressupost
d’inversions aprovat recentment
pel PP i el PSC una partida per a
la descontaminació dels terrenys
de la Mora, la principal reclamació dels veïns d’aquest barri,

que des de fa gairebé tres anys tenen l’accés a la platja bloquejat
per unes tanques a causa del risc
de contacte amb contaminants.

LA RAMBLETA, AL NOVEMBRE
Per altra banda, l’Ajuntament de
Sant Adrià ha anunciat aquesta
setmana que els treballs de descontaminació del passeig de la

Rambleta s’iniciaran finalment el
pròxim mes de novembre i que
s’allargaran uns quatre mesos. La
pressió veïnal va ser clau en
aquest cas per aconseguir aturar
el 2019 les obres de remodelació
de la via després de detectar possibles restes contaminants provinents de les grans indústries de
la zona de mitjans del segle XX.
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Montgat | Tiana
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Tiana | Desterrat un home que tenia els veïns atemorits

17 de juny del 2021

Una jutgessa ha condemnat un veí de Tiana a 9 anys de presó per delictes d’amenaces,
atemptat contra l’autoritat i robatori. Segons informa El País, l’home tampoc podrà
tornar a residir al municipi per evitar que pugui continuar atemorint els veïns.

Montgat perd entre sis i deu
metres de platja cada any
MEDI AMBIENT4Les platges de
Montgat cada cop són menys
platges. Aquesta és la conclusió
a la qual ha arribat un estudi elaborat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) sobre la situació del litoral metropolità
nord. La recerca, que s’inclou
dins els passos previs abans de
dur a terme el Pla de resiliència
del litoral metropolità nord, determina que des del 2017 les
platges d’aquest municipi i de Badalona han perdut entre 6 i 10
metres anuals d’amplada.
Segons expliquen des de la
mateixa AMB, l’objectiu de l’estudi és “tenir més coneixement
sobre la dinàmica del litoral i, d’aquesta manera, trobar solucions
per frenar la regressió de les
platges metropolitanes en el futur”. El document s’ha elaborat
a partir de fotografies aèries que
l’AMB recull des de fa 20 anys,
les imatges comparatives de diferents models digitals en 3D i les
mesures de la part submergida.
“La sobre acumulació de temporals des del 2017 ha impedit la

Renovació‘híbrida’de la flota
de busos al Barcelonès Nord

MOBILITAT4L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va
presentar divendres els 39 nous
autobusos híbrids que prestaran
servei al Barcelonès Nord. Els
nous vehicles s’incorporen a la
flota de busos metropolitans per
substituir els transports més antics i amb la voluntat d’impulsar
una mobilitat “neta i sostenible”,
ja que els nous vehicles consumeixen un 20% menys. Aquesta renovació del parc automobilístic també servirà per fer un pas
més en el compliment dels nous
requeriments ambientals deri-

vats de la implantació de la Zona
de Baixes Emissions (ZBE) al
territori metropolità
Segons ha informat l’AMB en
un comunicat, tots els nous vehicles estan equipats amb mampara de protecció i es divideixen
en dues categories: els autobusos articulats de 18 metres de
longitud i els estàndard amb 12
metres. Amb aquesta incorporació, un terç de la flota de busos
metropolitans que circulen pel
Barcelonès Nord seran de baixes
emissions, amb un 33% d’híbrids
i un 4% d’elèctrics.

Una grua fa tasques de manteniment en una platja de Montgat. Foto: Ajuntament

recuperació natural de les platges metropolitanes”, afirmen
des de l’AMB. Per a l’organisme,
la pèrdua de sorra es deu als diferents comportaments que han
tingut els sediments del litoral.
Així mateix, hi ha altres qüestions que no ajuden a la recuperació de les platges, com el disseny dels ports del Masnou i

Badalona, que limiten l’entrada
de sediments i provoquen la regressió de les platges del Baix
Maresme i del Barcelonès nord.
El cas de Sant Adrià de Besòs és una mica diferent, ja que
la zona de platges del municipi
està vivint una lleugera recuperació pel que fa al nombre de
metres de sorra.

Els nous busos híbrids que incorpora l’AMB al Barcelonès Nord. Foto: AMB
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L’obra de Gustav Klimt protagonitza
la nova exposició immersiva de Barcelona
“Klimt, l’experiència immersiva” compta amb més de 1.000 metres quadrats de pantalla,
realitat virtual i espais interactius i està situada al Centre IDEAL del Poblenou
El Centre d’Arts Digitals IDEAL presenta la
seva tercera producció immersiva de gran
format centrada en l’obra de Gustav Klimt.
L’experiència consta d’una exposició digital
de 360 graus que il•lumina i transforma l’espai físic en una proposta totalment immersiva situada al Poblenou de Barcelona.
Projeccions immersives de gran format
amb més de 1.000 metres quadrats de
pantalla, experiència amb ulleres de realitat
virtual, espais expositius i eines interactives,
conformant una proposta cultural ambiciosa
i espectacular per a tots els públics, la qual
permet a l’espectador sentir-se dins de les
pintures i els edificis decorats per Klimt.
La sala d’immersió és el gran reclam de
l’exposició. Un espai en el qual es reprodueix una producció de 35 minuts en bucle i mostra el vincle de Klimt amb l’arquitectura i les intervencions que va fer a edificis austríacs. A part, d’un recorregut per
les seves obres, com el “Petó” o “L’arbre de
la Vida”, entre d’altres.

Gustav Klimt. Font: idealbarcelona.com
Una exposició híbrida entre l’art i l’audiovisual que s’apropa a la figura de l’artista des del punt de vista inèdit a partir de
dues grans àrees temàtiques: el modernisme i el feminisme. A més, també es fa

paral•lelisme entre artistes i activistes de
la Viena del segle XIX-XX i la Barcelona de
l’època, i el paper que suposaven les dones dins la vida de Klimt.
“Klimt, l’experiència immersiva”, es trac-

ta d’una coproducció amb l’estudi belga Exhibition Hub que s’ha estrenat simultàniament a la Gallerie Horta de Brussel•les i a l’IDEAL de Barcelona. Una proposta que et
permet gaudir de projeccions de 360° i pensada per tota la família.
Gustav Klimt és un dels artistes més reconeguts de tots els temps. Un pintor excepcional que va crear algunes de les obres
més reconegudes i valorades de la història de
l’art. La seva estètica inconfusible és fonamental per entendre el pas de la pintura cap
a la modernitat i l’ha convertit en un referent
en la moda i l’estètica fins als nostres dies.
Les entrades, de moment disponibles
fins a finals de setembre, es poden adquirir
a través de la pàgina web i els pagaments
a taquilla només es podran fer amb targeta.
L’espai està habilitat per circular amb cadira de rodes i per persones amb mobilitat reduïda. Gaudint de totes les mesures
de prevenció sanitària per la seguretat de
tots els visitants.

Esports
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Futbol americà | Els Dracs jugaran la final de la Copa

Els Badalona Dracs són el primer equip classificat per a la final de la Copa
d’Espanya de futbol americà. Els d’Óscar Calatayud van derrotar els Mariners
(39-6) i jugaran pel títol contra Las Rozas Black Demons o els Osos Rivas.

Enric Cervera dirigirà el primer
equip del Femení Sant Adrià
» El club dona confiança a qui fins ara entrenava el júnior A lila
» El tècnic va arribar a l’entitat a principis de la temporada 2014-15
Pau Arriaga
SANT ADRIÀ
Des de divendres passat és oficial:
Enric Cervera és el nou entrenador del primer equip del Femení Sant Adrià. Un mes i mig després de l’anunci de la marxa de
Dani José (també deixa el club la
capitana Helena López), l’entitat
va comunicar que el fins ara entrenador del júnior A és l’escollit
per ser al capdavant de la banqueta en l’aventura que l’Snatt’s
tindrà a la nova segona categoria
del bàsquet estatal femení, la
Liga Femenina Challenge.
L’aposta per Cervera va en la
línia de l’ADN del club, que confia en el seu planter, tant a l’hora de promocionar jugadores
com integrants de cossos tècnics;
Cervera va arribar a l’entitat a
principis de la temporada 201415 i al llarg de la seva trajectòria

L’entrenador assumeix un nou repte. Foto: FSA

al bàsquet base lila ha assolit
grans èxits i títols. Campió d’Espanya Cadet i de Catalunya amb
la generació de jugadores del
2002, també va formar part de
l’staff que va aixecar la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2 la
temporada 2014-15.

La base de Montgat. Foto: FEB

L’aler-pivot canadenc (amb
passaport irlandès) Conor
Morgan és la primera peça
de la primera plantilla de la Penya que no seguirà a l’Olímpic el
curs que ve. Morgan va arribar al
Joventut a principis de la temporada 2018-19, procedent dels
Southland Sharks de la lliga de
Nova Zelanda, per cobrir la marxa de Tomasz Gielo al Tenerife.
La segona baixa es va conèixer ahir mateix, i és la de Shawn
Dawson. L’aler israelià, de qui
s’esperava molt quan va fitxar per
l’equip, ha tingut molt poca par-

ticipació per culpa de les lesions.
Dawson va encadenar un trencament del lligament del genoll
amb un del tendó d’Aquil·les.
HOMENATGE A MANEJA
Institucionalment, la notícia més
destacada dels darrers dies ha estat l’homenatge que l’Hospitalet
ha fet a la llegenda del bàsquet badaloní Marcel·lí Maneja, mort
el 2015. El Poliesportiu Municipal del Centre de la ciutat portarà, per sempre més, el nom de
l’exjugador, que va vestir de verdi-negre entre 1946 i 1953.

Mercat intens al CFB: Moyano
marxa i Robusté renova

JORNADES DE TECNIFICACIÓ
Per altra banda, a partir del
pròxim dilluns 28, el club tornarà a posar en marxa les jornades de tecnificació per a infants (també nens) de totes les
edats. Les sessions es faran a la
tarda al pavelló Marina Besòs.

Silvia Domínguez busca
el seu quart Eurobasket

BÀSQUET4La selecció espanyola femenina comença, aquesta nit (a les nou contra Bielorrússia), el seu camí a l’Eurobasket 2021, que es juga entre València i Estrasburg (França).
Una de les peces clau del combinat que entrena Lucas Mondelo és la base montgatina Silvia
Domínguez, que buscarà alçar el
seu quart títol continental amb
l’equip espanyol.
La d’enguany serà la sisena

Conor Morgan i Shawn
Dawson deixen la Penya

participació de la de Montgat en
un Eurobasket... i la jugadora
voldrà sumar el seu quart títol; de
fet, Domínguez ha format part de
les convocatòries per a campionats d’Europa de forma ininterrompuda des del 2009 i l’ha guanyat en tres ocasions (2013, 2017
i 2019), mentre que en les altres
dues participacions (2009 i 2015)
ha guanyat el bronze.
Quan acabi l’europeu, començarà a preparar els Jocs.

El central de Mollet, en un partit d’aquest curs. Foto: CFB

Les oficines del Club Futbol Badalona treuen fum.
I és que en moltes de les
temporades anteriors els anuncis
d’altes, baixes i renovacions acostumaven a fer-se el juliol, però enguany la situació ha canviat.
Un dels moviments que més
ha sentit l’afició, després del comiat de Robert Simón, es va conèixer dijous passat i afecta un altre dels pesos pesants de la plantilla: Ismael Moyano. El central
de Mollet tanca una etapa de
cinc anys al club convertit en
una institució i en el jugador en

actiu amb més partits disputats
a Segona B (536 en total, dels
quals 137 han estat amb el conjunt escapulat).
Dos dies més tard, dissabte,
es va confirmar també la marxa
de Chema Moreno (el davanter
d’Alcorcón ha vestit l’escapulada dues temporades), mentre
que dilluns va ser el torn de la renovació d’un altre dels pilars
de la defensa, Miquel Robusté.
El central de Vilassar de Mar,
que el mes passat va complir 36
anys, completarà la seva sisena
temporada al club.
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| Guilty Gear
Guilty Gear Strive és el nou videojoc de la saga que farà feliços
els fans dels jocs de lluita. Disponible per a PS4, PS5 i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Maria Asmarat / ACN

L’Acadèmia del Cinema Català ja té nova
presidenta: Judith Colell (Sant Cugat del
Vallès, 1968). La directora, guionista i
productora ha guanyat les eleccions de
l’Acadèmia amb la candidatura ‘Cinema i
futur’, que s’ha imposat per 172 vots a la
proposta liderada per Neus Ballús, que
ha aconseguit 103 vots. La candidatura
de Colell comptava amb noms com Carla Simón, David Verdaguer i Sílvia Quer.
Entre els objectius de la flamant presidenta hi ha augmentar el nombre i la varietat de les produccions cinematogràfiques del país i eixamplar-ne el públic, tal
com va explicar ella mateixa en una entrevista a l’ACN. “La prioritat és aportar
el talent de dins de l’Acadèmia i implicar-hi els associats”, va afegir.

Exposició d’Antoni Llena
Els Espais Volart de la Fundació Vila Casas, a l’Eixample de
Barcelona, acullen la nova exposició de l’artista Antoni
Llena. Sota el títol ‘En veu baixa’, la mostra –comissariada
pel mateix autor i per Àlex Susanna– aplega gairebé 600
obres de Llena i “està concebuda com un quartet en quatre moviments”, expliquen des de la Fundació Vila Casas.
“Així és la meva vida, no he fet res que no fos fràgil, no he
volgut preocupar-me mai per fer una carrera artística i
tampoc he tingut cap ego, cosa que m’ha donat una gran
tranquil·litat”, ha dit l’artista a l’ACN sobre l’exposició.

Llibres

?

J U D I T H

QUI ÉS

...

També és productora i guionista

Ser escollida presidenta de l’Acadèmia

QUÈ HA FET

Ha guanyat les eleccions amb la candidatura ‘Cinema i futur’

...

A LES XARXES

Teatre

C O L E L L

Ser directora de cinema

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Felicitacions

L’han felicitat cares conegudes de la política i la cultura

Música

Pelis i sèries

Esclaus del desig
Donna Leon

Alguns dies d’ahir
Jordi Casanovas

El gran ball
Txarango

Un lloc tranquil 2
John Krasinski

L’aparició de dues noies inconscients i ferides greus a l’entrada de l’hospital civil de
Venècia encarrila el comissari Brunetti darrere la pista de dos joves que podrien haver incorregut en un delicte d’omissió del
deure de socors. Però aviat es posa en evidència una connexió amb una xarxa mafiosa que es dedica al tràfic de persones
i que porta a Venècia immigrants africans.

Una família veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics de la tardor de 2017 a Catalunya. La Rosa, el Jaume i els seus fills, la Laura i el Jofre, es retrobaran al menjador de casa seva en
cinc ocasions. Cinc “dies després”; és a dir,
l’endemà de cinc dies que aleshores
semblaven “històrics”.
A La Villarroel de Barcelona.

Txarango s’acomiada per sempre. Després que la pandèmia esguerrés la seva
gira de comiat, el grup del Ripollès ha decidit posar punt final a la seva trajectòria amb El gran ball (Halley Records,
2021), un disc doble d’edició limitada que
recull grans èxits regravats en col·laboració amb una quarantena d’artistes, com
Lluís Llach, Gerard Quintana o Zoo.

La segona part de l’angoixant Un lloc
tranquil (en què una família havia de viure en complet silenci per sobreviure) ja
ha arribat als cinemes. Mantenint encara
aquest silenci per no alertar les criatures que cacen orientant-se pel so, la família Abbot s’adonarà que hi ha nous
perills i amenaces al món exterior als
quals haurà d’enfrontar-se.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Protegir la pell dels rajos solars
Foto: Pexels

i

SALUT

orna l’estiu i, amb ell, els dies de platja i piscina, les ganes de
prendre el sol, els plans de cap de setmana... i les cremades
solars. Com que encara som al juny, potser som a temps d’ajudar-te a prevenir la típica cremada del primer dia que t’exposes
(potser durant massa estona) als rajos de sol. Abans de res, cal recordar que, més enllà de les molèsties i el mal que passes quan et
cremes, la sobreexposició al sol afavoreix l’aparició de càncer de
pell. Per tant, es tracta d’un tema molt seriós.
“Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades
poden danyar la pell”, alerta el Departament de Salut de la Generalitat a través del Canal Salut. En el mateix espai, ofereix quatre consells bàsics per protegir la pell, sobretot durant l’estiu. Cal
començar a prendre el sol “de manera gradual” i cal fer servir
crema solar sempre, també els dies ennuvolats, ja que les radiacions passen a través dels núvols. La crema ha de ser d’un factor
de protecció adequat al tipus de pell, però mai menys de 15.
S’ha d’aplicar “20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol i cada
dues hores, després de cada bany o si se sua molt”. Per últim,
s’han d’evitar les hores centrals del dia, de 12:00 a 16:00.

Les claus
PER COMENÇAR...
QUINA CREMA?
QUAN?
A EVITAR...

S’ha de començar a prendre el sol gradualment
i cal posar-se crema sempre, també quan fa núvol
La crema solar ha de ser d’un factor de protecció
adequat al tipus de pell, però mai menys de 15

La crema s’ha d’aplicar 20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol
i cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt
Es recomana evitar prendre el sol durant les hores
centrals del dia, és a dir, de 12:00 a 16:00

Foto: Pexels
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