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Sant Adrià investigarà l’origen
de la contaminació a la platja
Foto: Jordi Pujolar/ACN
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Façana exterior de l’antiga fàbrica de la Mobba, que podria enderrocar-se finalment a mitjans de juliol. Foto: A.R.

Estocada definitiva?
» El Ple de Badalona desestima protegir l’antiga fàbrica de la Mobba amb els vots del PP i del PSC
» L’oposició considera que l’edifici no està sentenciat, però Albiol anuncia l’enderroc per al juliol
Anton Rosa
BADALONA
La Mobba podria tenir els dies
comptats. L’Ajuntament de Badalona ha decidit finalment desestimar la protecció de l’antiga fàbrica com a Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL), un tràmit que hagués garantit la conservació de
l’edifici i que ara deixa gairebé
sentenciat el seu futur. Els partidaris de preservar l’edifici es neguen a donar la batalla per perduda, però, un cop esgotat aquest
cartutx, ara juguen amb un
compte enrere: l’alcalde Xavier
García Albiol ja ha anunciat la
seva intenció d’iniciar l’enderroc
a mitjans de juliol.
El posicionament del Ple ha
estat l’últim episodi d’aquest po-

lèmic cas després que el passat 21
de juny la Generalitat emetés
un informe on apuntava que
l’antic edifici té “prou interès arquitectònic” com per conservarlo com a part del “patrimoni
cultural català”. En el document,
la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura considera que la fàbrica
té unes “qualitats arquitectòniques i històriques en el context de
l’arquitectura dels anys seixanta
hereva del primer racionalisme”, que la fan susceptible de ser
protegida com a Bé amb Protecció Urbanística (BPU) o BCIL.
INFORMES CREUATS
La primera rèplica tenia lloc només 24 hores després. Segons
avançava Badalona Comunicació i confirmava Línia Nord, la
Comissió Tècnica Assessora del

Patrimoni Arquitectònic i Cultural de l’Ajuntament de Badalona es posicionava en contra de
protegir la fàbrica perquè aquesta no compleix amb els requisits
que es demanen a un BCIL.
Aquesta decisió, però, amagava un cop d’efecte. El cap del
Servei de Projectes de l’Ajuntament, Pere Lluís Vegué, apuntava en un informe presentat en
aquesta reunió que l’antiga fàbrica té potencial per transformar-se en un futur espai de creació, mantenint l’edifici de formigó armat i només enderrocant
una part de les instal·lacions.
“Considero positiu que s’avaluï el seu manteniment estudiant la relació cost/benefici de
la rehabilitació i sempre que s’acompanyi d’un projecte de gestió finançable i realitzable a curt
termini”, assegura Vegué en el

document, on també afegeix que
la decisió de conservar la fàbrica
“no precisa obligatòriament de
proteccions ni de defenses especials”, com ja es va fer en el cas de
l’antiga fàbrica de la CACI. Precisament, en el seu veredicte, la
Comissió va voler deixar clar
que, sense fer efectiva aquesta declaració com a BCIL, la conservació de la Mobba i d’altres edificis no protegits queda en mans
de la “voluntat política”.
UN FRONT COMÚ DETERMINANT
Dit i fet. Aquesta “voluntat política” va quedar patent en la sessió del Ple de juny celebrada dimarts, quan els grups van acordar la no catalogació de l’edifici
gràcies als vots del PP i el PSC i
malgrat la negativa de la resta de
grups de l’oposició. Les mateixes
dinàmiques es van repetir en

l’apartat de mocions, on es va rebutjar una proposta presentada
pel grup d’ERC que demanava
restablir els dos membres de la
Comissió de Patrimoni cessats
per Albiol –Joan Mayné, exdirector del Museu de Badalona, i
Pepita Padrós, excap d’Arqueologia– just abans de la reunió
s’havia de tractar la possible protecció de la Mobba. El punt, que
també incloïa la creació d’una
taula de participació per trobar
una solució negociada, no va tirar endavant gràcies a la negativa del PP i a l’abstenció del PSC.
A l’espera de conèixer l’efecte d’aquesta negativa a la conservació, cada cop agafa més
força la possibilitat que el cas de
l’enderroc de la Mobba acabi als
tribunals, tal com ja va avisar el
passat maig el Grup de Treball
sobre la Mobba (GTM).
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La lupa

Mercat immobiliari i lluites socials
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

E

l mercat immobiliari és una de les forces amb
més capacitat d’influència en la configuració
de les ciutats. La lògica immobiliària és la que
estratifica i segrega la població de les ciutats
en barris amb nivells de renda tan diferents. Atrau i expulsa veïns i veïnes, i és un dels factors que més influència tenen en les condicions de vida de les persones
que habitem les ciutats. El preu, la tipologia i qualitat
dels habitatges i les oscil·lacions i incerteses associades a la lògica cíclica de mercat determinen molt la qualitat de la vida urbana.
Per això, la tendència a l’acumulació i extracció de rendes que es produeix en aquest mercat és un factor molt
important de malestar ciutadà. A la Barcelona metropolitana ho coneixem bé. Des dels anys del barraquisme,
primer, fins al desarrollismo, després. De l’escassedat a
la construcció desordenada, i la proliferació de barris amb
dèficits de serveis i espais públics i habitatges de baixa
qualitat. Després vindrien els anys de la bombolla immobiliària, la crisi posterior i les tensions actuals. Preus
en creixement descontrolat que consumien cada cop un
percentatge més gran de la renda de moltes famílies, escassetat d’habitatge, desplaçament de població cap a les
perifèries, hipoteques abusives, precarietat perenne en
el mercat de lloguer i assetjament immobiliari, sobretot
als barris més atractius per al turisme.
Així, les forces del mercat immobiliari, amb la col·laboració indispensable de la justícia i (per activa o per
passiva) dels poders legislatius i executius, han provocat
onades successives de desnonaments, han arrossegat
moltes persones a la precarietat habitacional i s’han
multiplicat les ocupacions per necessitat.

Afortunadament, aquestes forces sempre han trobat resistències. A cada època hi ha hagut moviments
socials de defensa de l’espai públic, de la ciutadania i del
dret a l’habitatge que els han fet de contrapès. De vegades per la via directa i altres per la seva capacitat de
pressió sobre les administracions.
A Barcelona, el 1931 hi va haver una gran vaga de
lloguers, instigada per la CNT, en què desenes de milers de famílies van deixar de pagar els seus lloguers
per aconseguir una rebaixa del 40%. En els anys del
tardofranquisme, els veïns i veïnes de les noves perifèries es van organitzar, sovint amb contundència, per

És fonamental que les
administracions es posin
del costat del dret a l'habitatge
garantir que en el creixement desordenat de noves ciutats metropolitanes es tingués en compte l’espai públic, els equipaments i el transport per tal de garantir unes condicions de vida dignes als barris. Un dels
casos més rellevants de tot aquest procés fou el de l’anomenat Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet.
El Pla va tenir com a un dels inspiradors l’arquitecte
Xavier Valls, mort a l’atemptat d’Hipercor i recordat
ara al documental ‘Perifèria’ de Xavi Esteban Casas i
Odei A.-Etxearte. Molts dels elements d’aquell pla després van passar a materialitzar-se per part dels primers
ajuntaments democràtics.

Durant els anys de la bombolla immobiliària van
sorgir petits moviments que alertaven de la dinàmica
endimoniada del mercat de l’habitatge. En esclatar la
bombolla, aquests moviments es van transmutar en la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va protagonitzar una lluita llarga i intensa contra els desnonaments, contra les clàusules abusives de les hipoteques i per garantir sostre digne a les persones que van
patir les conseqüències de la crisi.
A poc a poc el problema es va anar desplaçant de les
hipoteques als lloguers. L’escassetat de pisos, els increments de preus descontrolats, l’entrada massiva de fons
d’inversió i els casos d’assetjament immobiliari van afavorir una nova onada de desnonaments, en aquest cas
de llogaters i llogateres. El moviment per l’habitatge ho
va saber detectar a temps i es va organitzar en el Sindicat de Llogaters, el qual, inspirat per les lluites passades,
ha dedicat els seus esforços a combatre els desnonaments,
a acompanyar les persones afectades i, també, a pressionar els governs per una regulació dels preus del lloguer. Un moviment que ha aconseguit grans victòries,
però que també està en el punt de mira, com indica el
judici que han patit aquests dies tres dels seus membres –entre ells el seu portaveu, Jaime Palomera–, amb
peticions de tres anys de presó per accions de protesta.
Afortunadament, la voluntat de lluita es manté ferma malgrat aquestes persecucions. Si volem evitar que
les nostres ciutats es converteixin en una mena de selva sense regles, amb les greus conseqüències socials que
això implica, és fonamental que la ciutadania segueixi
organitzada i que les administracions recullin les seves
demandes i es posin del costat del dret a l’habitatge.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@andreajvilloria
El Tribunal de Comptes
reclama 5,4 milions
d’euros a 42 exalts càrrecs del Govern. Les fiances més altes
són per a Artur Mas, Carles Puigdemont
i Oriol Junqueras. El tribunal ha lliurat
un informe de 504 pàgines i ha donat
3 hores als advocats per llegir-lo i formular al·legacions.

@FernandoArancon
Las vacunas están funcionando a la perfección. Se contagian quienes aún no están vacunados (y además
no son de riesgo) y quienes sí están vacunados no se mueren. Éxito rotundo.
Los medios deberían ir pensando en
cómo van a desescalar el chicle de meter miedo.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre, Anton Rosa
(Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga
García (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix
Dipòsit Legal: B 33380-2010

@AngelAguiloP
A Mèxic, una “rola” és
un cançó, una “chela”
és una cervesa i un “naco”,
un imbècil. A Catalunya diuen tarda; a
Mallorca, horabaixa i al País Valencià,
vesprada. Estàs tocat si penses que a
Mèxic parlen espanyol però creus que
un català, un mallorquí i un valencià no
parlen el mateix.

Llobregat), Xavier Oliva (Barcelona), Anna Utiel
(Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
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Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@andreuginola
Luis Enrique no ha fet
una selecció, sinó un
equip. Ell és el líder i, en
el futbol modern, cada dia més semblava que l’entrenador no hi tenia gaire pes. Un tio valent que no es deixa influenciar per ningú. Hi ha seleccions
amb jugadors més talentosos, però
Espanya té un equip.
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Els semàfors

Safata d’entrada
El Ple de l’Ajuntament
de Badalona ha aprovat la
modificació del pla metropolità
que evitarà noves construccions
a la part amenaçada del Turó de
l’Enric. Aquesta esperada notícia
arriba després de sis anys de
mobilització veïnal.

Salvem el Turó de l’Enric

pàgina 10

L'Ajuntament de Santa Coloma
ha aprovat aquesta setmana les
partides per a la construcció de
la nova comissaria i la reforma
de Can Zam, però també ha
rebut crítiques veïnals per l’inici
de diversos enderrocs de cases
antigues de la Ciutat Vella.

Aj. de Santa Coloma

Aj. de Sant Adrià
El + llegit

pàgina 14

L’Ajuntament de Sant Adrià
investigarà l’origen de la
contaminació a la platja del
Litoral després que l’oposició
forcés l’aprovació d’una moció
que demanava crear una
comissió d'investigació per
depurar responsabilitats.
pàgina 16
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Sant Adrià investigarà l’origen
de la contaminació a la platja

2

Tall reivindicatiu al carrer Enric Borràs de
Badalona per reclamar la seva pacificació

3

El Ple de Badalona blinda el Turó de l’Enric
i avança en la protecció de Ca l’Andal

4

Front comú de PP i PSC per desestimar
la protecció de la fàbrica de la Mobba

5

Guanyem denuncia “LGTBI-fòbia”
del PP i no assistirà a l’acte de l’Orgull

S

e acerca el verano y, tristemente, como cada año la situación de abandono de animales en nuestro país se agrava.
Hace días que empezamos a
ver de nuevo las campañas de concienciación contra el abandono
animal, y este año además debemos añadirle una peculiaridad
que hace que la situación pueda
ser más compleja aún. Y es que la
pandemia del Covid-19 nos ha llevado a tener que estar encerrados
en casa durante más de un año y
también nos obligó a cambiar
nuestros hábitos.
Y si bien, ciertamente, hay que
destacar que la pandemia nos ha
sumido en una crisis económica,
social y sanitaria sin precedentes,
hay algunas cosas que también han
sido positivas y nos han hecho mejorar, como por ejemplo optar
por medios de transporte más
sostenibles como la bicicleta o el
patinete, el uso de las nuevas tecnologías para acortar distancias y,
según los últimos datos, también
con el inicio del confinamiento
hubo un incremento en las adopciones de animales de compañía.
El aislamiento social, sumado
al confinamiento, ha hecho que algunas personas se plantearan la
adopción de mascotas para que les
hiciera más llevadera esta situación, pero ahora que la pandemia
parece que empieza a revertir, la situación personal de cada uno de
nosotros cambia. Tenemos ganas
de salir, viajar, relacionarnos y
volver a hacer todas aquellas cosas
que durante este pasado año hemos tenido que dejar en el olvido.
Con la desescalada llegó el
abandono masivo de animales, y es

El abandono animal
per Rosa Trenado (Badalona En Comú Podem)
que para algunos resulta una incomodidad a la hora de hacer sus
planes de cara a las vacaciones.
A finales de mayo se publicaban unos datos desgarradores:
en España se abandonan alrededor de 138.000 mascotas
cada año. Si nos centramos en
Badalona, sólo en el primer trimestre del año el Centro de
acogida de Animales del Barcelonès Nord ha acogido unos 50
animales abandonados pertenecientes a Badalona y un total
de 90 del Barcelonès Nord.
Tal y como explicaba al principio, los datos son espeluznantes y es necesario un cambio de
leyes que conciencien sobre lo
que son los animales. En este
sentido, desde el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda
2030 liderado por Ione Belarra
(Unidas Podemos) y la Dirección
General de Derechos animales,
el pasado 20 de abril se aprobó
en el Congreso la admisión a trámite de la nueva ley que tiene por
objeto modificar el estatus jurídico de los animales, que dejarán
de ser considerados como cosas
para pasar a ser seres sintientes.
También es necesaria una reforma del Código Civil, en la
cual ya se está trabajando y que
pretende que tanto las penas de
maltrato como abandono tengan
una condena penal de hasta tres
años e inhabilitación para la tenencia de animales, creando de

esta forma una mayor protección
para todos ellos.
Pero la realidad es que, pese
a la necesidad de crear estas leyes, es necesaria la concienciación, y para ello desde los propios ayuntamientos se pueden
llevar a cabo muchas iniciativas
para luchar y combatir estas
lacras, como por ejemplo el de
Torres en Cantabria, que ha
puesto en marcha una campaña contra el abandono que se
inicia con la concienciación en
los colegios, el de Zaragoza, que
habilita un teléfono para poder
denunciarlo, o el de Jerez, que
pone en marcha un programa
sobre adopción responsable.
Badalona no ha demostrado ningún interés por trabajar
políticas de bienestar animal.
Nos gobierna un partido político que defiende cosas como
declarar las realas bien de interés cultural en Andalucía o dedicar más de 900.000 euros a
los espectáculos taurinos en la
Comunidad de Madrid.
La sociedad debe evolucionar. Tenemos que continuar
implantando políticas progresistas que cuiden de nosotros
mismos, de la naturaleza y de
nuestros animales. Y es que,
como dijo Gandhi, “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados
por la forma en que se trata a
sus animales”.

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

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#DesprésDelsIndults...

@ClaraPonsati: La “millor actitud del govern espanyol en una dècada”... és això:
Sánchez “respecta” el Tribunal de Comptes
i no donarà ordres a l’Advocacia.

#EndavantLaLleiTrans

@Catinformacio: El govern espanyol
aprova l’avantprojecte de la llei trans, que
permetrà canviar de sexe en el Registre Civil sense tractament mèdic a partir dels 14.

#TornaEduardPujol

@neustomas: Junts torna el carnet a Eduard Pujol i li demana disculpes després
d’haver-lo apartat per dues denúncies per
assetjament.
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Mirada pròpia

E

La transformació d’un sector resilient
per Maria Abellanet

l retorn a la normalitat i l’avenç de la vacunació de la Covid-19 són un bri d’esperança per
a tota la societat i una fita especialment rellevant per a l’àmbit econòmic, que té la mirada
posada en la recuperació d’aquells sectors més afectats
per la pandèmia. Un d’ells és el turisme, que ha patit i pateix encara, profundament, les seves conseqüències i que
té un gran pes al nostre país. Així ho corroboren les dades: abans de l’arribada de la Covid-19, el sector generava fins al 14% de l’ocupació al nostre país i representava el 12% del PIB. És un sector estratègic per al país i,
sobretot, per a la seva capital, Barcelona, una destinació
de referència internacional que comença a veure el retorn gradual de turistes amb la meitat d’hotels oberts.

Foto: ACN

MERESCUT RECONEIXEMENT
Després de més d’un any malvivint amb
la Covid-19, superant cada dia nous reptes, és el moment de fer un reconeixement
a la resiliència del sector i a la seva capacitat de fer front a una situació tan adversa.
Aquesta ha estat, justament, la voluntat
dels 36ns Premis CETT Alimara Barcelona que hem lliurat recentment.
Durant aquest període, alguns negocis han sabut transformar les dificultats
en una oportunitat per incorporar l’entorn
digital al seu dia a dia. Altres han buscat i han trobat sinergies amb sectors diferents per ampliar la possibilitat
de difusió i de negoci i han estat capaços d’adaptar el seu
model a les noves circumstàncies, tant excepcionals com
inesperades. Lamentablement, alguns no se n’han sortit, fet que posa en evidència la importància de la sostenibilitat també en l’àmbit econòmic i la necessitat d’ajudar
i impulsar el teixit empresarial, format sobretot per petites i mitjanes empreses que només podran anar endavant amb el suport de tots els agents implicats.
Ara, l’aposta per l’impuls de l’activitat turística ha de
ser ferma, amb una íntima col·laboració publicoprivada i atenent als paràmetres del turisme que ens convé
i que ja he posat en relleu en articles anteriors. La nova
etapa que es va obrint ha de permetre recuperar els llocs
de treball previs a la Covid-19 i l’activitat turística ha de
ressorgir per ser un dels pilars estratègics d’una economia diversificada. És urgent per al bé de les empreses i dels treballadors d’aquest sector, i de tantes àrees
d’activitat econòmica molt transversals que formen part
de la cadena de valor del turisme.

Sobre el paper, tenim clar el camí a seguir. També està
clar que cal unir esforços per anar en una mateixa direcció.
Ens cal, més que mai, actuar ràpidament i fer front als
reptes més immediats. No ens podem distreure. La severitat dels efectes de la crisi provocada per la Covid-19
han impactat de ple. La resposta a l’emergència econòmica, laboral i social ha de ser decidida a curt termini. En
les actuacions que contribueixin a la supervivència de les
empreses i treballadors hem de posar-hi els cinc sentits.
Tinc el convenciment que una actuació immediata
és clau, però també que en paral·lel cal anar més enllà
del dia a dia i posar el focus en el mitjà i en el llarg termini. Com no em canso d’assenyalar sempre que se’m
presenta l’ocasió, cal prendre decisions per fer possible
una progressiva transformació del turisme sobre les ba-

ses de la responsabilitat i la sostenibilitat –econòmica,
ambiental, social i cultural–, fruit d’un debat que es tradueixi en accions concretes per afrontar sense por les
principals tensions i conflictes al voltant del fenomen turístic, per respondre a les noves demandes de la societat i per desenvolupar valors diferencials que permetin
ser competitius tot preservant la destinació i la qualitat
de vida dels ciutadans. Es tracta, per tant, d’un procés
de transformació i de canvi que demana temps, visió i,
per descomptat, la implicació de les administracions, empreses i professionals. És una prioritat.
El moment és clau i greu. I totes les accions per a la
recuperació del sector turístic contribuiran a consolidar la recuperació general. Per aconseguir la transformació del sector és també l’hora de fer front als reptes
que el mateix sector ja tenia identificats abans de la Covid-19, als quals ara se n’hi afegeixen de nous. Parlo de
la transformació digital dels negocis turístics, de la innovació com a pilar del turisme del futur i del coneixement i la formació com a palanques de canvi. Tenim
capacitats, eines i professionals per assolir-los.

Les millors

perles

onfondre Bucarest i Budapest et pot fer fallar una pregunta
del Trivial... o perdre un avió i quedar-te sense veure un
partit de l’Eurocopa. És l’error que van tenir sis aficionats
francesos, que es van acabar perdent l’Hongria-França.

C

’espionatge dels Estats Units ha detectat 144 objectes
voladors no identificats (ovnis) i reconeix que no sap
explicar què són. De moment, no hi ha proves per pensar
que es tracta de vida extraterrestre, però ves a saber...

L

n monument a Escòcia dedicat a les Brigades
Internacionals de la Guerra Civil Espanyola va aparèixer
pintat amb proclames franquistes. Steve McGowan va decidir
netejar-lo amb el seu fill, molt petit, per ensenyar-li una lliçó.

U

ls pares haurien de voler sempre el millor per als fills,
però de vegades s’equivoquen. Dos menors italians han
demanat ajuda a un advocat per enfrontar-se a les seves
famílies, que no els deixen vacunar contra la Covid-19.

E

Gemma Tubert / ACN

És el moment, doncs, de treballar per aconseguir
el turisme que volem per a Barcelona, una ciutat que
ha de ser destinació de referència a tot el món. La nostra cultura, els nostres valors, el nostre patrimoni i tots
els factors que fan de Barcelona una ciutat única han
de ser conjurar-se en un únic relat. Potent i singular.
La tasca de les administracions, cap a l’exterior, és del
tot imprescindible, i ja s’estan fent passes endavant amb
projectes com ‘Barcelona al món’, que l’Ajuntament de
Barcelona promou amb l’objectiu de tornar a impulsar la reputació i el posicionament internacional de la
ciutat centrant-se, no només en la promoció turística,
sinó també en la reactivació de l’economia.
Com a destinació, hem de ser capaços de contrastar
a quina situació de futur arribaríem sense iniciar canvis en el model de turisme amb aquella
que seria més ideal o desitjable, tenint
en compte les circumstàncies específiques de Barcelona. Ara bé, ni tots els canvis són factibles ni es poden fer tots alhora. Un procés d’adaptació realista i
compromès amb els nous reptes de futur és un plantejament possible i necessari per a la ciutat i per a les empreses. Tan necessari com revisar i ampliar
els criteris de mesura d’impactes –positius i negatius– o explorar i avaluar diferents alternatives per poder decidir i actuar sobre àrees
concretes. És a dir, plantar cara als problemes amb objectivitat i coneixement, i amb la ment oberta per trobar les millors solucions amb visió de futur. Calen nous
lideratges que innovin en la manera de pensar i de fer.
Haurem de tenir molt present que, una vegada superada del tot aquesta pandèmia, poden sorgir altres
amenaces globals que poden afectar el turisme d’una
forma especial. Hem d’estar preparats. Com deia
abans, l’objectiu prioritari és ara teixir un pla de xoc per
a la plena recuperació del turisme, però essent conscients de la transcendència del moment i de l’envergadura del repte que tenim al davant. Estic convençuda
que amb determinació, col·laboració i constància, la
transformació del turisme construïda sobre les bases
de la sostenibilitat, la innovació i el coneixement, i amb
els valors de Barcelona al centre, serà una realitat. No
podem entendre el futur del turisme d’una altra manera si volem que tingui futur.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO
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Ampliar l’aeroport oblidant el clima
Foto: ACN

per Marc Cerdà

@genisvives: Això de l’Orgull no va només d’amor. L’alliberament LGBTI va de ser,
existir i viure en llibertat. Amb condicions
dignes de vida i sense pors ni violències.

que per a l’any 2030 les emissions de Catalunya haurien
de reduir-se un 40% respecte de l’any 1990, però l’ampliació de l’aeroport, dades en mà, no fa més que allunyar-nos d’aquest objectiu i agreujar l’actual context de
crisi climàtica.
És per això últim que és un error centrar el debat de
l’ampliació només en el present de l’aeroport sense preveure l’impacte futur del canvi climàtic sobre aquesta infraestructura. Perquè tot i que ens pot semblar impossible ara com ara, el risc que l’aeroport del Prat quedi sota
les aigües d’aquí a unes poques dècades és ben real a conseqüència de l’augment del nivell del mar. Possibilitat, incomprensiblement, no contemplada encara per AENA i
els defensors de l’ampliació.
Destrucció d’ecosistemes, increment de les emissions
de CO2 i més vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic. És obvi que des d’una perspectiva ecològica
i climàtica, l’ampliació de l’aeroport del Prat és un sense
sentit que, a més, vulnera la legislació climàtica vigent. A
Europa ja existeixen precedents d’ampliacions, com el de
l’aeroport de Heathrow a Gran Bretanya, aturades judicialment per no tenir en compte els compromisos de reducció de les emissions de l’Acord de París. I l’aeroport
del Prat podria ser el següent.
Hauríem de perdre una inversió de 1.700 milions
d’euros, doncs? És evident que no. En molts països europeus s’està fent una aposta ferma pel ferrocarril com
un dels mitjans de transport més ecològics i eficients.
A Catalunya, contràriament, seguim amb una xarxa ferroviària infrafinançada, deficient i, fins i tot, insegura
que requereix molta inversió. Si volem –i ho hauríem
de voler– avançar cap a un país d’emissions zero i creure’ns les declaracions d’emergència climàtica aprovades per la Generalitat, és urgent que deixem d’impulsar un model aeroportuari contaminant i ancorat en el
passat que té els dies comptats. Vivim un moment cabdal i els errors i encerts climàtics d’avui seran el nostre llegat per a les generacions futures. Pensem-hi bé
ara que encara hi som a temps.

@lurssia: Això dels xavals tancats a Mallorca sembla una mica trama de típica
comèdia espanyola que es podria fer d’aquí a 10 anys ambientada en la pandèmia.

“

Tot i que ens pot
semblar impossible
ara com ara, el risc que
l’aeroport del Prat quedi
sota les aigües d’aquí
a unes poques dècades
és ben real
a conseqüència de
l’augment del nivell
del mar. Possibilitat,
incomprensiblement,
no contemplada encara
per AENA i els defensors
de l’ampliació

“

E

l debat sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat
ha esclatat amb molta força les darreres setmanes. Damunt la taula s’hi han posat arguments econòmics, ecològics i climàtics a favor
i en contra. Ara bé, no tots han tingut el mateix interès mediàtic. De fet, hem sentit molt més els economistes que
els ecòlegs opinant dels espais naturals i dels ecosistemes
del delta del Llobregat. Tota una declaració d’intencions
de com ha evolucionat el debat.
Sense anar més lluny, Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, va afirmar al diari Línia que “si hi ha alguna afectació de la zona de protecció (espai natural), es pot compensar”. És compensable,
realment? El senyor Guillermo i altres economistes
com Germà Bel o Miquel Puig creuen que sí. Tanmateix,
no fa gaires setmanes, el doctor en Biologia i director del
CREA, Joan Pino, i el catedràtic en Ecologia i expert en
sistemes aquàtics Narcís Prat van afirmar contundentment que no.
Tothom hi diu la seva, però com defensen el Dr. Pino
i el Dr. Prat, el que és innegable és que l’ampliació de la
tercera pista suposarà la destrucció d’un espai natural de
gran valor ecològic i protegit, com és l’estany de la Ricarda.
Però no es tracta només d’un espai natural: l’ampliació
de l’aeroport també compromet els objectius climàtics de
la Generalitat. I d’això se’n parla ben poc.
L’ampliació de la tercera pista i la construcció d’una
terminal satèl·lit –com és d’esperar– incrementarà el trànsit aeri i això, sense cap alternativa viable d’electrificació
del transport aeri en les dècades vinents, va forçosament
lligat a un increment de les emissions de CO2. De fet, un
primer informe de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
Barcelona Regional, estima que l’ampliació de l’aeroport
del Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emissions de CO2.
Aquest augment de les emissions és un dels elements
obviats pels defensors de l’ampliació. Així i tot, és una
qüestió que per llei, concretament la Llei 16/2017 del canvi climàtic, no és anecdòtica. L’actual legislació estableix

Flaixos

@gmnzgerard: Els joves volem vacunarnos. No som “difícils de convèncer” ni “tenim
molts dubtes perquè no tenim risc”. Que
ens donin cita i s’acabarà aquesta polèmica.
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Obres | Troben “petites concentracions” de mercuri en un solar

1 de juliol del 2021

L’Ajuntament de Badalona ha informat aquesta setmana que ja iniciat el procés de
descontaminació d’un solar del carrer Provenir, on s’ha detectat la presència de “petites
concentracions” de mercuri. Aquesta troballa ha fet endarrerir les obres per arreglar l’espai.

El Ple blinda el Turó de l’Enric
i avança per protegir Ca l’Andal
» Els grups aproven dos canvis urbanístics per conservar els espais
» PP i PSC no validen una moció en suport al badaloní Marcel Vivet

POLÍTICA4Doble victòria veïnal
en el Ple de juny de l’Ajuntament
de Badalona. Els grups municipals van aprovar la modificació
definitiva del Pla General Metropolità (PGM) que evitarà la
construcció de noves edificacions
a la part del Turó de l’Enric amenaçada i també van avançar en la
protecció de l’entorn de la masia
de Ca l’Andal. Els dos punts van
tirar endavant per unanimitat
després de prop de sis anys de
mobilització veïnal per garantir la
preservació dels dos espais.
En el cas del Turó de l’Enric,
la requalificació aprovada permetrà recuperar com a sòl públic
una zona que fins ara no estava
protegida com a espai verd i en la
qual s’hi podria haver edificat. Pel
que fa a la masia de Ca l’Andal, la
modificació acordada per tots
els grups implica l’eliminació del
vial projectat a la finca, que amenaçava la conservació de l’espai i
també podria comprometre la in-

Representants de les plataformes del Turó de l’Enric i Ca l’Andal. Foto: Twitter

tegritat de la Mina del Comú i del
seu traçat subterrani.
En la sessió celebrada dimarts, les formacions van donar
llum verda a diverses modificacions del pressupost municipal
del 2021 gràcies als vots favorables del PP i el PSC, que també
van tornar a unir forces per aprovar la creació d’una comissió per
abordar el retard en el pagament
de factures. En aquest punt, la

resta de grups de l’oposició van
votar en contra en considerar
que els socialistes -impulsors de
la moció- no van buscar el consens amb la resta de formacions.
Un dels punts més polèmics,
però, va ser la negativa de PP i
PSC a aprovar una moció en suport al jove independentista badaloní Marcel Vivet, condemnat
a cinc anys de presó pels aldarulls
en una manifestació el 2018.

Absolt el tècnic municipal
que va denunciar el cas FCC

Sabater, dimecres. Foto: Guanyem

TRIBUNALS4Punt final a la batalla judicial de l’ambientòleg de
l’Ajuntament de Badalona que va
denunciar irregularitats en el
contracte de neteja amb l’empresa FCC. El tècnic municipal
Jordi Colomé ha estat finalment
absolt després de prop de quatre
anys de litigis amb la companyia, on va haver de fer front a una
demanada per vulneració del
dret a l’honor que va ser desestimada l’abril del 2020.

La notícia de l’absolució es va
fer pública ahir en un acte que va
comptar amb la presència la líder
de la CUP, Dolors Sabater, alcaldessa en el moment que es va realitzar l’informe per fiscalitzar
el contracte. Sabater va remarcar
que la causa contra l’Ajuntament
continua oberta –FCC ha interposat un contenciós per recuperar l’import no pagat– i va reclamar més suport als consistoris en
els processos de fiscalització.

Èxit de participació en l’acte
‘alternatiu’pel dia de l’Orgull

LGTBI4Els carrers de Badalona
van tornar a tenyir-se dels colors
de l’arc iris dilluns en la celebració del Dia de l’Orgull LGTBI.
Més d’un centenar de persones
van participar en la concentració
convocada per l’entitat LGTBIQ+
Tornem-hi!, que va tenir lloc
just després de l’acte institucional a la plaça de la Vila i on es va
llegir un manifest que repassava
les principals discriminacions
que pateix el col·lectiu i en favor
d’una Llei trans.
La mobilització va estar precedida d’una presumpta agressió

per part d’un grup de joves als voluntaris que s’encarregaven d’una paradeta de l’entitat. L’incident va ser denunciat per Guanyem, que va ratificar en un
missatge la seva negativa a assistir a l’acte institucional per
no “blanquejar” les polítiques
“LGTBI-fòbiques” del PP.
Sí que van assistir a la convocatòria la resta de grups de l’oposició, però ho van fer exhibint
pancartes reclamant la creació del
Servei d’Atenció Integral LGTBI,
mentre les regidores del PP llegien el manifest institucional.

Tallen el carrer Enric Borràs
per reclamar que es pacifiqui

Nens juguen al carrer Enric Borràs durant el tall. Foto: Pacifiquem Enric Borràs

MOBILITAT4Un grup de veïns
del carrer Enric Borràs de Badalona van tallar dilluns la via per
reclamar la seva pacificació. La
protesta convocada per la plataforma Pacifiquem Enric Borràs
va reunir gairebé una cinquantena de persones, que van aprofitar l’aturada del trànsit en
aquesta artèria de la ciutat per celebrar la revetlla de Sant Pere.
L’entitat ja va denunciar el
maig l’aparició de noves esquerdes a l’interior d’alguns habitatges del carrer a causa de les tremolors per l’elevat trànsit de ve-

hicles i el mal estat del paviment.
En aquest sentit, els veïns valoren positivament mesures com la
desviació de dues línies d’autobús o la reparació de forats de la
via, però consideren que són
“insuficients” i que no han aconseguit posar solució als greus
problemes de mobilitat que provoquen “inseguretat, espai insuficient per vianants i uns nivells de contaminació insostenibles”. Tampoc descarten continuar convocant talls reivindicatius fins que l’Ajuntament atengui les seves demandes.
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mart, tech, hub, lab, networking, renting, freelancers, influencers, riders... George Orwell, a la
seva novel·la 1984, va crear el
concepte de “nova parla”. L'escriptor britànic assenyalava una
forma d'utilitzar el llenguatge que
eliminava els matisos i que feia que
tota crítica desaparegués dels idiomes. Amb la profusió de vocabulari que la revolució tecnològica ha
generat, estem davant del mateix
exercici: tot el que és tecnològic és
lluminós, sense contradiccions, i
sovint s'abusa dels conceptes abans
citats per no afrontar la realitat més
crua. Fins i tot els ajuntaments metropolitans s'han apuntat a aquesta moda i tenen els seus centres
d’innovació amb noms llustrosos.
Mollet Hub, el Citilab de Cornellà,
el 22@, L'H 6.0...
En gran part són espais amb
una funcionalitat ambigua, desconnectats de la vida veïnal. El cas
del 22@ és paradigmàtic. “Havia
de portar progrés i feina al Poblenou, però no tinc cap amic del barri treballant en empreses del 22@.
En canvi, en tinc desenes que els
han desplaçat laboralment i residencialment”, explica el doctor en
Geografia de la UAB Joan Sales.
Més enllà d'això, és cert que les
noves tecnologies estan produint
avenços. Malauradament, les millores han anat diluint-se i cada
cop és més difícil no fixar-se en la
cara B de la revolució digital. Una
versió on habiten els monstres.

ESTAFA O REVOLUCIÓ?
Corria l'any 2005 quan Steve Jobs
va dur a terme el seu famós discurs
a la graduació d’Stanford. El creador d'Apple no va parlar de tecnologia en el quart d'hora que va
passar a la tarima, però el seu discurs entronca a la perfecció amb
la mentalitat de l'era tecnològica
que vivim. “El vostre temps és limitat, així que no el malgasteu vivint la vida d'un altre. No deixeu
que el soroll de les opinions dels
altres ofeguin la vostra veu interior”. Poques vegades s'havia sentit un empresari milionari parlant
així: com un clergue. Jobs va fer
creure al món que les empreses
tecnològiques i els seus líders volien canviar la història i el sector es
va impregnar d'aquella música.
Tot havia de canviar. Tot el que era
vell havia de morir. Va ser així?
L'escriptora de la revista The
New Yorker Jia Tolentino afirmava en el seu article La història
d'una generació en set estafes
que “els ciutadans estan farts del
model de negoci d'èxit de l'era milennial, que consisteix a desmantellar estructures socials per extreure beneficis de qualsevol lloc
que encara es pugui explotar”.
Es referia a l’economia de plataformes generada per empreses
com Uber, Airbnb o Amazon. Segons escrivia, totes aquestes companyies funcionen de la mateixa
manera: “Mantenen els seus preus artificialment baixos per fer-se
amb el mercat, però arribats a
aquest punt, els preus pugen i els
sous dels que treballen amb aques-
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El reportatge del mes

Alguns càlculs afirmen que més de la meitat dels repartidors de Glovo i Deliveroo treballen amb comptes rellogats. Foto: Pere Francesch/ACN

El somni tecnològic
produeix monstres
Tot i que en un primer moment les noves tecnologies eren vistes com
una via per canviar el món i fer-lo més igualitari, amb el pas del temps
i la implantació de l'anomenada economia de plataformes s'ha pogut veure
la precarització laboral i social que aquesta revolució tècnica comporta
tes plataformes acaben baixant”.
“És un model de negoci basat a esquivar les regulacions, eliminar les
proteccions, rebutjar responsabilitats i apropiar-se de la quantitat més gran de diners possible de
les mans d'aquells que fan la feina física”, sentenciava Tolentino.
TAXI ‘VS.’ UBER
Semblaria que Taxi Project 2.0 i
Tolentino es coneixen perquè les
seves anàlisis són similars. Aquesta plataforma va néixer arran de

les lluites que els taxistes metropolitans han mantingut amb empreses com Cabify, Uber o FreeNow. “Hem estudiat el que ha passat en altres ciutats com Los Ángeles o San Francisco, on Uber està
molt implantat i que són l'exemple que llocs com Madrid podrien seguir”, explica l'integrant
del col·lectiu, extaxista i membre
d'Élite Taxi Alberto Álvarez. Segons l'estudi que esmenta, els
preus de les carreres de taxi en
aquestes ciutats pugen brusca-

ment a primera hora i a la mitjanit. A la vegada, en les rutes a l'aeroport que aquestes apps controlen, per norma les tarifes són cinc
vegades més cares que les d’un taxi
normal. “Els preus són volàtils i els
clients no poden preveure quan
pagaran pel servei”, diu Álvarez.
Les dues ciutats exemplifiquen el que podria haver passat a
la capital catalana. “La lluita dels
taxistes i una administració més
sensible amb la qüestió han fet que
a Barcelona aplicacions com Uber

tinguin poc pes”, afirma l'extaxista. “Si als 10.000 taxistes que hi ha
s'haguessin afegit 6.000 vehicles
més de VTC, hauria passat com a
Nova York, que està totalment
col·lapsada i ha vist augmentar la
contaminació”, critica Álvarez.
Per últim, Álvarez denuncia
que aquestes empreses han dut a
terme estratègies de baixos preus
per fer-se amb tot el mercat. “És
el que s'anomena preus predatoris i va en contra de la competència”, argumenta.
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Tecnoguanyadors

n No per a tothom l’arribada del
món tecnològic ha suposat una xacra. La Marta treballava en un coworking al barri barceloní de Gràcia quan
va arribar la pandèmia. La seva feina
com a consultora en una empresa
que col·labora amb ONGs i institucions internacionals està ben remunerada i les condicions laborals són
immillorables. “El dia del teu aniversari pots fer festa i quan vaig tenir la
criatura em van donar tota mena de
facilitats”, explica.
Físicament, la companyia no té
seu. Bé, la seu és allà on hi hagi una

néixer amb figures com el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, o el
de Google, Larry Page, no deixen de
ser un recanvi generacional del poder
tradicional. Homes blancs de mitjana
edat que no han construït un món
més just tal com prometien. El cas de
Zuckerberg és clar: la seva xarxa social, que es venia com l’eina per trencar barreres entre persones, s’ha acabat convertint en una plataforma que
aprofundeix l’escletxa entre els que
pensen de maneres diferents i ha estat utilitzada per règims totalitaris
com el de Myanmar.

connexió a internet suficientment
bona per fer les reunions online.
Després del confinament, ella i la
seva parella van decidir canviar els
seus plans de vida. Amb el nen acabat de néixer van traslladar-se a les
Illes Balears a finals d’abril per així
poder estar més tranquils. El canvi va
ser possible pel tipus de feina que la
Marta té. Un botiguer o un repartidor
no pot ni plantejar-s’ho.
Són les noves elits intel·lectuals
que Alessandro Baricco defineix al
seu llibre The Game. Persones que
han entès millor que ningú el món
nou que arriba.
Tot i això, en aquest cas també hi
ha una cara B. Les noves elits que van

A Catalunya, l’exemple d’Òscar
Pierre, el fundador de Glovo, explica
a la perfecció com són aquestes noves elits. El jove, que voreja la trentena, presumeix de fer de repartidor almenys un dia al mes. Amb tot, en cap
cas ha assumit els desajustos que el
seu model de negoci genera. “El que
cobren els riders és més que correcte”,
ha afirmat l’empresari en diverses entrevistes. En d’altres ha assegurat que
els sindicats volen que tothom tingui
un contracte laboral perquè així fan
negoci. A més, Pierre, fill d’una família amb diners, també exemplifica la
nova ètica dels gurús tecnològics:
“Treballa mentre altres dormen i viu
el que altres somien”, proclama.

La revolució tecnològica ha creat una nova classe
intel·lectual que té unes condicions de feina molt
bones i viu on vol, perquè no té un lloc de treball físic

RIDERS ‘VS.’ GLOVO
La desregularització del sector
del taxi a Barcelona va ser una broma en comparació amb el que va
passar en el món dels repartidors.
Els taxistes van poder parar el cop,
però en el cas dels anomenats riders, durant anys la manca de
normativa va ser absoluta.
“A través d'un llenguatge ple
de paraules angleses s'hi amaga
una explotació digna del segle
XIX”, afirma Dani Gutiérrez de Riders x Derechos. Ell va començar
a treballar amb Deliveroo i quan
el van desconnectar –eufemisme
d'acomiadar en el món rider– va
repartir per a Glovo.
Al principi estava il·lusionat
amb la nova feina, però a poc a poc
es va desencantar. Segons explica, durant els primers mesos la
quantitat de feina era alta, però a
mesura que anava transcorrent el
temps l'aplicació cada vegada li’n
donava menys. El volum de repartiments el determina un algoritme, és a dir, un programa informàtic al qual, fins que no entri
en vigor l'anomenada Llei rider,
només hi té accés l'empresa. “L'algoritme és una estafa, ja que t'enganxen perquè treballis molt al
principi i després, quan baixa la
feina, acabis marxant pel teu propi peu”, diu. “Aquestes empreses

volen tenir molt recanvi de treballadors”, afirma Gutiérrez. Per
a ell, viure com a rider és insostenible, perquè si no treballes 90
hores setmanals, sense pagar impostos i benzina “amb prou feines
arribes als 1.000 euros mensuals”.
És per aquest motiu que, en paraules de l'integrant de Riders x
Derechos, a l'empresa “li va perfecte” tenir treballadors com el Pujan, un jove de 22 anys d'origen
nepalès que va morir atropellat el
25 de maig del 2019 mentre repartia per a Glovo. Ell, com tants
altres riders, no tenia papers i llogava un compte de Glovo a una altra persona amb la situació regularitzada a la qual li pagava el 50%
del que guanyava. “Es calcula
que la meitat dels comptes estan
rellogats”, denuncia Gutiérrez.
Amb la nova llei, tots els falsos
autònoms de Glovo o Deliveroo
passaran a ser treballadors, però
segons considera Gutiérrez,
“aquestes empreses han fet un negoci milionari saltant-se la llei i ara
que han de pagar impostos es troben en una posició avantatjosa”.
CARTERS ‘VS.’ AMAZON
“Des de fa 10 anys la feina s'ha
anat precaritzant”, explica el carter i delegat sindical de la CGT Albert Marín. Afegeix que “s'ha pro-

“Amb Glovo i Deliveroo,
si no treballes 90 hores
a la setmana amb prou
feines pots aconseguir
1.000 euros mensuals
i, a més, després
has de pagar impostos
i la benzina”

“L’economia de
plataforma és un
model de negoci que
es basa a esquivar
les regulacions,
eliminar les proteccions
i rebutjar les
responsabilitats”

duït una espècie d'amazonització
de les condicions laborals, sobretot en els centres logístics”. Ell i diversos companys de la regió metropolitana fa mesos que estan
portant a terme una lluita per reclamar una millora laboral a Correus. Tot i que Marín creu que no
es pot explicar la precarització
només per l'arribada d'Amazon,
considera que és un factor clau.
“Correus prioritza el repartiment de productes d'Amazon o
d’Alibaba... Molts dies ens diuen:
‘Avui només surt paqueteria’”, relata el carter. “No pot ser que es
prioritzi un paquet d'Amazon a
una carta del metge”, es lamenta. Això acaba produint una sobrecàrrega de feina per als carters. “Un company ha estat suspès un dia de feina i sou per no
entregar un paquet d'Amazon”,
denuncia.
El de la CGT té clar que Correus, amb una forta implantació
territorial, podria competir amb
Amazon i no comprèn per què ha
arribat a aquesta situació de vassallatge. “S'han imposat les lògiques privades al sector públic”, lamenta. Amb tot, Marín també fa
un exercici d'autocrítica: “Com a
ciutadà, em costa d'entendre que
a algú li vagi la vida rebre un producte en menys de 24 hores”.

LLOGATERS ‘VS.’ AIRBNB
En els anuncis d'Airbnb hi apareixen veïns enumerant els beneficis de llogar habitacions de casa
seva amb l'app. Aquesta idea de
proximitat que l'empresa intenta
vendre està molt allunyada del que
a ulls de Rodrigo Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres,
passa de debò. “Les dades demostren que la meitat dels pisos
pujats a la plataforma estan en
mans de 300 propietaris que no
ho fan per completar el sou”. Així
mateix, diversos estudis indiquen
que el problema dels preus dels pisos a l'àrea metropolitana està directament relacionat amb l'aparició d'aquesta empresa. “L'activitat d'Airbnb fa que els lloguers
i la compra pugin de preu”, sentencia Martínez.
Es pot vendre amb molts
noms, però en realitat aquestes
empreses, sota l’aura tecnològica,
fan el mateix de sempre. No són riders sinó repartidors, no són freelancers sinó treballadors autònoms, no és renting sinó lloguer,
no són apps sinó empreses. Coses
de tota la vida.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Santa Coloma
línianord.cat

Teatre | El Sagarra estrena dues obres del Grec 2021

1 de juliol del 2021

El Teatre Sagarra de Santa Coloma acollirà un cop més aquest juliol els assajos
oberts de dos dels espectacles que es presentaran de manera oficial a l’edició
d’aquest 2021 del Festival Grec de Barcelona. Les obres són Fam i El Fingidor.

Llum verda a les partides
per a la comissaria i Can Zam
POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
fet un pas endavant aquesta
setmana per garantir la construcció de la nova comissaria i la
reforma del parc de Can Zam.
En la sessió ordinària del Ple del
mes de juny celebrada dilluns,
els grups van aprovar diverses
modificacions de crèdit que serviran per poder incloure en el
pressupost municipal les partides destinades a tota una sèrie
de projectes, entre els quals els
dos esmentats.
Les diferents propostes van
tirar endavant gràcies als vots
dels regidors del PSC i malgrat
les crítiques de l’oposició, que va
apuntar contra el govern local
per incloure modificacions que
afecten projectes diferents en un
mateix punt del Ple en comptes
de per separat. Des de la resta de
grups també es va acusar l’executiu encapçalat per Núria Parlon de no prioritzar en aquestes
inversions algunes despeses necessàries i d’apostar en contrapartida per iniciatives menys

Alerten de nous enderrocs
de cases a la Ciutat Vella

HABITATGE4La preocupació
veïnal per l’enderroc de cases
antigues a la Ciutat Vella de
Santa Coloma de Gramenet va
tornar a esclatar la setmana
passada. La Plataforma Salvem
el Barri Antic va denunciar a través de les xarxes socials l’inici
dels treballs de demolició de
Can Mont-bas, un immoble sense un especial valor arquitectònic, però que durant molts anys
va ser una cansaladeria molt popular al nucli antic.
Aquest, però, no va ser l’únic
cas d’enderroc que va començar

la setmana passada. També va
arrencar la demolició de la masia de Can Sendra, una construcció que, segons figura al cadastre municipal, podria remuntar-se fins al 1800 i que va
ser utilitzada com a caserna de la
Guàrdia Civil durant un temps.
Des de la plataforma confirmen que es tracta de dos immobles de propietat privada prou
deteriorats, però lamenten la
falta de voluntat del consistori
per “preservar el nucli antic” i per
conèixer més de la història de les
seves edificacions.

El parc de Can Zam es millorarà. Foto: Arxiu

urgents en un context de pandèmia com l’actual.
Entre els diferents projectes
que s’inclouen en el pressupost
amb aquestes modificacions destaquen la construcció de la nova
comissaria, la reconversió de
locals en habitatge públic, la reurbanització de diferents carrers,
la possible compra de la masia
de Can Zam o la segona fase de

remodelació del parc de Can
Zam. En total, les modificacions
ascendeixen a un total de més de
20 milions d’euros.
A la sessió celebrada dilluns,
els grups també van aprovar
una moció esmenada pel PSC
amb motiu del Dia per a l'alliberament LGTBI i es va rebutjar
una proposta per promoure més
espais d'ombra a la via pública.

Operaris treballen per enderrocar Can Mont-bas. Foto: Salvem el Barri Antic
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Sant Adrià
línianord.cat

Política | Moratòria d’un any per a noves sales d’apostes
1 de juliol del 2021

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha aprovat una moratòria d’un any per a la
concessió de noves llicències per a sales de joc i d’apostes al municipi. La mesura
pretén protegir els col·lectius més vulnerables i podria prorrogar-se un any més.

Sant Adrià investigarà l’origen
de la contaminació a la platja
POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs investigarà
el cas de la contaminació trobada a la platja del Litoral. Així ho
van acordar els grups municipals
al Ple celebrat dilluns, on es va
aprovar la creació d’una comissió d’investigació per determinar
l’origen d’aquestes substàncies
tòxiques i depurar responsabilitats al respecte.
En la sessió ordinària del
mes de juny, les formacions de
l’oposició van unir forces per tirar endavant aquesta moció,
malgrat comptar amb l’abstenció de l’equip de govern, que va
provar de convèncer sense èxit
la resta de partits per impulsar
una comissió de seguiment i
informativa en comptes d’una
d’investigació. “Tots volem saber
què ha passat i posar-hi solució,
però aquesta moció és esbiaixada perquè només parla de
responsabilitats polítiques”, assenyalava l’alcaldessa Filo Cañete, que va anunciar l’obertura en paral·lel d’un expedient informatiu per recavar totes les

El Ple de juny a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Foto: Ajuntament

dades sobre el cas a nivell intern
del consistori i per reclamar els
informes corresponents a la resta d’administracions implicades, com la Generalitat i el govern espanyol. Cañete també
va recordar que l’Ajuntament no
tenia “potestat” per tancar la
platja del Litoral i que es va
prendre una decisió política “arriscada” abans de comptar amb
l’autorització de l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC).
Des de l’oposició es va apuntar que encara hi ha molts in-

terrogants sense resposta i que
cal disposar de tota la informació per poder actuar de forma coordinada i reclamar la descontaminació de la sorra afectada.
En la moció aprovada, els grups
també van incloure un punt pel
qual es requerirà que totes les noves construccions que s’iniciïn al
municipi comptin amb un informe que garanteixi que el sòl
no està contaminat, una de les reclamacions que sempre han posat sobre la taula les entitats
ecologistes locals.

Cop al narcotràfic: cauen
els dos grans clans de la Mina

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van aconseguir desmantellar la setmana passada
dos dels clans de narcotraficants
“més potents de Catalunya”. La
investigació liderada pel Jutjat
Instrucció número 4 de Badalona es remunta fins al desembre
del 2019, quan els efectius policials van començar a seguir els
passos de l’organització criminal
vinculada al clan de Los Manolos, assentat principalment al
barri de la Mina de Sant Adrià.
La primera fase de l’operació
va culminar el juliol del 2020
amb 24 detinguts i una dotzena
de plantacions desmantellades.
Les indagacions policials van

portar aleshores els investigadors
a relacionar aquesta primera organització amb Los Mulatos,
una de les branques principals
del perillós clan dels Jodorovich, ubicat entre la Mina i la
Zona Franca de Barcelona. Els
dos grups estaven emparentats i
es dedicaven principalment al
tràfic de marihuana –tenien
plantacions amb capacitat per
produir droga per un valor anual de més de cinc milions d’euros–, malgrat que també comercialitzaven cocaïna i armes.
Amb aquesta última intervenció,
els Mossos han detingut en total
77 persones, s’han intervingut
1.143.000 euros i 17 armes de foc.

Algunes armes comissades durant l’operació contra els narcos. Foto: Mossos
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Montgat | Tiana
línianord.cat

Tiana | Obert el procés per poder regular els lloguers

1 de juliol del 2021

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat un procés de consulta a
Tiana per tal d’avançar en la declaració del municipi com a àrea amb un mercat
d’habitatge tens, un tràmit essencial per poder regular el preu dels lloguers.

Tiana lidera el repunt del risc
de rebrot al Barcelonès Nord
CORONAVIRUS4L’índex de risc
de rebrot per coronavirus ha
patit un augment considerable
aquesta setmana al Barcelonès
Nord, on almenys tres dels cinc
municipis superen els 200
punts. Al capdavant d’aquest
repunt es troba la població de
Tiana, que gairebé frega els 400
punts i que presenta una taxa de
reproducció de l’epidèmia que
s’eleva fins a l’1,98. Cal recordar
que si aquest número és superior
a 1, es considera que els contagis per la Covid-19 estan creixent
de forma exponencial.
Els següents municipis en
el rànquing són Badalona i
Montgat amb 218 i 212 punts
respectivament. Aquestes xifres
són especialment preocupants al
territori montgatí, on els contagis avancen a velocitat de creuer
segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut
de la Generalitat, que registren
una taxa de reproducció de l’epidèmia de 2,32. Més optimistes
són els resultats a Badalona,
que malgrat ser la població amb

Nova campanya per controlar
l’abandonament de vehicles

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat ha iniciat una campanya per controlar l’abandonament de vehicles als carrers del
municipi. La iniciativa s’ha dut
a terme a través de la Policia Local i en col·laboració amb l’agent
cívic de la població, que han
aconseguit identificar una trentena de vehicles abandonats i
estacionats a la via pública en
diverses places de pàrquing situades al barri del Turó del
Mar i rodalies.
Fruit d’aquesta tasca d’identificació, el consistori ha re-

tirat un total de set cotxes i ha
aconseguit el trasllat per part
dels mateixos propietaris d’una
vintena de vehicles amb risc
d’abandonament a altres zones de la ciutat. D’aquesta manera també es facilita l’estacionament als veïns de la zona del
Turó del Mar.
Segons informa el govern
local en un comunicat, la previsió és poder iniciar pròximament la digitalització d'aquest
control de vehicles abandonats
per tal de poder fer-ne un seguiment més exhaustiu.

Un sanitari practica una prova PCR a una dona. Foto: Aleix Freixas / ACN

més habitants de la zona encara presenta només una taxa de
reproducció d’1,66.
Amb unes xifres no gaire
allunyades, Santa Coloma de
Gramenet se situa com un municipi amb un índex de risc de rebrot molt alt: 190 punts. Pel
que fa a la taxa de reproducció,
les dades a la població colo-

menca són molt semblants a
les registrades a Badalona.
A la cua d’aquest rànquing i
amb les millors xifres del Barcelonès Nord es troba Sant Adrià
de Besòs, que presenta un risc
mitjà amb 90,62 punts i una taxa
de reproducció que supera lleugerament el límit que marca el
creixement dels casos (1,16).

Un vehicle abandonat a la via pública en una imatge d’arxiu. Foto: Aj. de BDN
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Korfball | Arriba el torneig del 30è aniversari del CKB

El Club Korfball Badalona organitza, aquest dissabte, el torneig de commemoració
del seu 30è aniversari. Per celebrar-ho, l’entitat ha convidat tres equips: el Cote
Durieux francès, el San Pedro de Alcántara i un combinat d’esportistes ambulants.

Copa al sac: els Dracs tanquen
la temporada amb el doblet
» Els d’Óscar Calatayud derroten Las Rozas Black Demons
amb remuntada inclosa en una final jugada a Badalona (14-7)
Pau Arriaga
BADALONA
Doblet per marxar de vacances.
Els Badalona Dracs d’Óscar Calatayud tornen a ser campions de
la Copa d’Espanya de futbol americà, gràcies a la victòria aconseguida dissabte passat al Municipal de Montigalà contra Las Rozas Black Demons (14-7).
El triomf del conjunt badaloní, però, va ser patit, ja que va ser
necessària una remuntada en un
partit marcat per la superioritat
de les defenses sobre la fase ofensiva del joc dels dos equips.
De fet, ningú va aconseguir
trencar el 0-0 inicial en el primer
parcial. Els Dracs, però, veurien
com la final es desequilibrava a favor dels madrilenys poc abans del
descans, quan una passada de
David de Diego trobava desmarcat Matías Castagno.

La Penya tornarà a jugar
l’EuroCup el curs vinent

Des de fa uns dies ja està
confirmat: el Joventut tornarà a jugar l’EuroCup la
temporada que ve. Segons
ha fet oficial l’Eurolliga, els verdi-negres són un dels 20 conjunts
que tenen garantida la seva presència a la segona màxima competició continental.
Valencia Basket, Herbalife
Gran Canaria i MoraBanc Andorra completen la representació ACB en aquesta competició,
on hi haurà també la Virtus de
Bolonya (botxí de la Penya en els
quarts de final del curs 2020-21)
i altres equips històrics com el

Partizan de Belgrad, l’Olimpia de
Ljubljana i el Lokomotiv Kuban
de Krasnodar.

RICKY RUBIO, A L’OLÍMPIC
Per altra banda, fa uns dies la Penya va compartir, als seus perfils
de les xarxes socials, una fotografia de Ricky Rubio entrenant
a les pistes de l’Olímpic.
El masnoví forma part de la
prellista de la selecció espanyola per als Jocs Olímpics de Tòquio, juntament amb l’aler de la
Penya Xabi López-Arostegui i un
altre aler amb passat verd-i-negre, Alberto Abalde.

La celebració del segon títol de la temporada. Foto: FEFA

Edu Morlans s’encarregaria
de retornar la igualtat al marcador amb una cursa marca de la
casa al tercer període (obrint-se
de forma imparable per als visitants), de manera que l’emoció
era màxima a l’inici de l’últim
quart. Els Dracs van forçar una
patada de refús dels madrilenys,
que va quedar curta, de manera
que l’atac va començar a camp

contrari. Sergi Gonzalo va dibuixar una passada atrapada per
Raúl Cernuda, el qual amb l’únic
touchdown drac del partit asseguraria que aquest títol coper es
quedava a Badalona.
Morlans, el running back del
conjunt de Calatayud, va rebre el
premi a millor jugador d’un partit que serveix per tancar aquesta atípica temporada.

L’equip tornarà a afrontar, com a mínim, dues competicions. Foto: CJB

Reobrirà, però insonoritzat

Representants del club i l’alcalde es van reunir dimarts. Foto: Línia Nord

Com estava previst, representants del Club
Bàsquet Sant Josep i
l’alcalde de Badalona,
Xavier García Albiol, van mantenir una reunió abans-d’ahir al
matí per intentar desencallar la situació desencadenada la setmana passada i que el club pugui
continuar fent servir el pavelló del
carrer Enric Borràs.
Des del club expliquen que la
via de solució és presentar i començar a fer les obres de condi-

cionament de la instal·lació. Les
més imminents, que es faran
aquest mateix estiu, seran les
d’insonorització del recinte, per
evitar molèsties als veïns. Un
cop aquests treballs s’hagin completat, el club té el compromís del
govern municipal que la pista podrà tornar a fer-se servir.
Igualment, el Sampep ha demanat a l’Ajuntament que els
ofereixi la possibilitat de jugar i
entrenar quan arrenqui el curs
que ve en algun altre equipament

de la ciutat, per si hi hagués algun
problema amb els permisos o
amb els terminis de les obres.
Per últim, respecte del futur
de les instal·lacions, el club assegura que des del consistori no els
van donar cap opció concreta,
però els van dir que treballen en
diferents escenaris.
El club ho va explicar tot
plegat en una assemblea celebrada a l’Orfeó Badaloní, un local situat molt a prop de la seva
emblemàtica pista.

Davant els accidents: Delta

Pàgines especials

1 de juliol del 2021
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» El sistema Delta fa referència a la Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats
» Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar formalment els accidents laborals
4Quan hi ha un accident laboral,
un cop resolta la situació i ateses les
persones que n’hagin resultat afectades, cal actuar amb professionalitat i abordar les causes i conseqüències dels fets, amb la finalitat que no es torni a repetir res
semblant. I aquí és de gran ajuda
el sistema Delta.
Aquest és el nom que rep la
Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats. Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar formalment un accident laboral, amb la màxima transparència, incloent-hi els detalls dels
fets i les raons que l’han provocat.
També serveix per facilitar els
tràmits que es derivin d’aquesta
situació.

QUI EL FA SERVIR?
El fan servir principalment les empreses i els autònoms, però també
el poden utilitzar treballadors, entitats col·laboradores, empreses
gestores i autoritats laborals. Per
poder-ho fer, empreses i autònoms s’han de registrar com a
usuaris del sistema, per a la qual
cosa necessitaran una signatura digital certificada.

QUAN S’UTILITZA?
S’ha de fer servir sempre que hi
hagi un accident laboral, tant si
aquest causa una baixa com si no:
la llei obliga a comunicar aquests
fets a la Seguretat Social. El termini per comunicar l’accident és de
cinc dies hàbils.

QUÈ PERMET FER?
El sistema Delta permet elaborar el
comunicat d’accident i, posteriorment, consultar-lo, editar-lo o eliminar-lo (en funció de la fase de tramitació en què es trobi el document, és clar).

COM FUNCIONA?
El sistema Delta envia automàticament els comunicats d’accident
signats per l’empresari o el treballador a l’entitat gestora o col·laboradora que s’hagi de fer responsable de la contingència.
Aquesta entitat haurà de valorar si
accepta o no el comunicat en un
termini de deu dies hàbils i, en cas
que sí, l’enviarà a l’autoritat laboral
de la província corresponent.
Si l’entitat gestora o col·laboradora detecta que el document té
errors, s’hauran de corregir en un

El sistema Delta el poden fer servir empresaris, autònoms, treballadors i autoritats laborals. Foto: Pexels

termini de cinc dies per poder tirar endavant el procediment. Finalment, quan passi a mans de
l’autoritat laboral, aquesta haurà
de decidir definitivament si el comunicat s’accepta o no. Té la possibilitat de retornar-lo explicant els
motius pertinents. Si l’accepta, el
comunicat d’accident arribarà a la
unitat provincial d’Inspecció de
Treball i Seguretat Social que toqui
i a la Subdirecció General d’Esta-

dística del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

SEMPRE?
El sistema Delta no sempre és la
manera de comunicar un accident laboral. Hi ha casos en què no
s’ha de fer servir.
Per exemple, quan l’accident
laboral el pateixi un treballador
que ja té coberts aquests accidents per les mútues vinculades

a l’administració pública, com la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Institut Social de les Forces Armades
(ISFAS) o la Mutualitat General
Judicial (MUGEJU). Una altra excepció a l’ús del sistema Delta és
quan qui pateix l’accident és un
treballador contractat per una
empresa amb seu a l’estranger i
que, per tant, no està afiliat a la Seguretat Social de l’estat espanyol.

Viu en línia
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| Ever Forward
Un joc d’aventura i puzzles que ens explica la història de la Maya, perduda
en un món entre la realitat i la ficció. Per a PS4 i 5, Switch, Xbox One i XSX.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: lagranpantallafestival.com

“Quan tenia 14 anys, cinc agressors em van tirar
a terra, em van apallissar i em van llençar a les
escombraries”. Aquest és el colpidor relat que
l’epidemiòleg Oriol Mitjà (Arenys de Munt,
1980) va compartir durant la lectura del manifest del Dia de l’Orgull LGTBI a Barcelona. “Però,
avui, aquell nen assetjat que anava amb el cap
cot pel pati de l’escola ha esdevingut un adult
fort”, va continuar. Mitjà es va fer famós a l’inici
de la pandèmia del coronavirus i es va convertir
en l’epidemiòleg de referència a Catalunya, on
va tenir potser massa protagonisme mediàtic.
Amb el temps, va aixecar moltes polèmiques i
va acabar tenint molts detractors, mantenint
també els seus seguidors fidels. Sigui com sigui,
uns i altres s’han posat d’acord per donar-li
suport després d’haver explicat l’agressió homòfoba que va patir d’adolescent.

La GRAN pantalla
La GRAN pantalla, el Festival internacional de cinema de
les persones grans de Barcelona, celebra la tercera edició
en dos formats: de l’1 al 4 de juliol, presencialment als Cinemes Girona, i de l’1 al 10, online a la plataforma Filmin.
“El nostre objectiu és desmuntar els estereotips que existeixen en la societat sobre les persones grans i promoure
l’envelliment actiu, a través de la reflexió i el debat que
inspira el setè art”, diuen des de l’organització. La programació inclou pel·lícules com El padre o Josep, documentals com La generación silenciosa i una selecció de curts.
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Fa més d’un any que a Catalunya el coneix tothom

Llegir el manifest de l’Orgull LGTBI a Barcelona
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Sorpresa i suport

El relat de l’agressió homòfoba ha colpit molts usuaris

Música

Pelis i sèries

Per què ser feliç quan podries...
Jeanette Winterson

Smiley, després de l’amor
Guillem Clua

La mateixa sort
La Ludwig Band

Luca
Enrico Casarosa

Quan Jeanette Winterson va confessar a
la seva mare que s’havia enamorat d’una
noia, va rebre una resposta que la marcaria
per sempre més: “Per què ser feliç quan
podries ser normal?”. Aquesta és la història
d’una dona que no es rendeix, d’un esperit
lliure que es va refugiar en els llibres i en
l’afecte per sobreviure en un món que no
acceptava la seva manera de viure.

Una comèdia romàntica contemporània
que narra la història d’amor entre l’Àlex
i el Bruno, una parella que fa vuit anys
que es va enamorar inesperadament i ara
s’enfronta a problemes una mica més
madurs, però igual de divertits i entretinguts. És el futur dels personatges de
l’obra Smiley, una història d’amor.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

La Ludwig Band acaba de publicar el seu
segon disc, La mateixa sort (The Indian
Runners, 2021). El grup d’Espolla (Alt Empordà) va triomfar entre els joves catalans l’any passat amb Al límit de la tonalitat, i amb aquest nou àlbum torna a oferir una bona dosi de folk-rock. La dotzena
de cançons que formen el disc ja estan
triomfant a Spotify i YouTube.

En un poble de costa, a la Riviera italiana, un nen, el Luca, viu un estiu inoblidable amb tots els ingredients imprescindibles: gelats, pasta... i viatges en escúter. El Luca comparteix aquestes aventures amb el seu nou millor amic, però
tots dos han de guardar un secret: l’amic
és un monstre marí que ve d’un altre
món, ubicat just per sota de l’aigua.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
L’alcohol no és cap broma
Foto: Pexels
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alcohol continua sent, amb escreix, la droga que genera
més problemes a la nostra societat”. Ho alerta la Generalitat de Catalunya a través del portal drogues.gencat.cat.
Com que durant l’estiu s’acostuma a incrementar el consum d’alcohol, aquest espai web ofereix un llistat de recomanacions sobre
el tema centrat exclusivament en aquesta època.
“Amb l’alcohol, menys és més, i no hi ha consum d’alcohol
sense risc”: aquest és el resum del document de recomanacions
elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Això ho tenim clar: millor no beure alcohol que beure’n. Però, si
en decidim beure (perquè som majors d’edat!), ho hem de fer de
manera responsable. Cal portar sempre el compte de les begudes que prenem (perdre’l és sinònim de consumir massa), beure
a poc a poc i assaborint la beguda (com més de pressa bevem,
més beurem), acompanyar el beure amb menjar (els efectes de
l’alcohol sobre l’organisme són majors amb l’estómac buit), intercalar la ingesta de begudes alcohòliques amb el consum d’aigua
o altres begudes sense alcohol, vigilar especialment amb les begudes destil·lades i no barrejar alcohol amb altres drogues.

Les claus
QUANTITAT

És evident que com menys, millor: no perdis el compte de les
begudes que has pres perquè és sinònim de passar-se

VELOCITAT

Beu a poc a poc i assaborint la beguda: el més probable
és que beure molt de pressa acabi fent que beguis més

TIPUS

Vigila sobretot amb les begudes destil·lades (ginebra, whisky,
vodka, rom...) i no barregis mai alcohol amb altres drogues

AIGUA I MENJAR

Acompanya el beure amb menjar (prendre alcohol
amb l’estómac buit és pitjor) i ves bevent aigua

Foto: Pexels
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Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

