
12 anys

L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

8/7/2021 · Núm. 388 · linianord.cat 

OJD-PGD: 9.000 exemplars - publicació setmanal | redacció: 657 165 047 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

SANT ADRIÀ pàg 9

La platja del Litoral 
pot estar tancada fins 
a la primavera que ve

TIANA pàg 10

Multa de 8.000 euros per a
Hernández pel cas del cine

MONTGAT pàg 10

L’Ajuntament apuja el preu
de l’escola bressol municipal

El 70% dels barris metropolitans pobres són a l’eix Besòs pàg 3

A la cua

Albiol vol laMobba a terra ja
per tenir feta la plaça el 2022

Insisteix a fer l’enderroc aquest juliol, però l’oposició denuncia que les obres no estan ni adjudicades pàg 6
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SANTA COLOMA pàg 8

Una vintena d’entitats
demanen modificar el pla
de reforma de Can Zam

BADALONA pàg 6
Vivet, després de la reducció 
de pena que ha demanat la
Generalitat: “Cínics desgraciats”



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 5178 de juliol del 2021



3 | 

línianord.cat8 de juliol del 2021En Portada

Les dades no poden ser més con-
cloents i, perquè no dir-ho, con-
tundents. La majoria de barris
vulnerables de l’àrea metropoli-
tana, i per extensió de Catalunya,
es concentren al Besòs. Dels 27
indrets metropolitans on viuen
persones en situació de preca-
rietat, 19 són a l’eix Besòs. El 70%.
Això és el que es desprèn d’un in-
forme publicat per  l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropoli-
tans de Barcelona (IERMB) i
sota el títol de La vulnerabilitat
residencial als barris del Besòs.

QUÈ HI PASSA?
Si parlem de vulnerabilitat a l’eix
Besòs, cal remuntar-nos en el

temps. Segons expliquen des de
l’IERMB, “aquesta situació per-
sisteix des dels anys 90”. Amb tot,
podríem anar a un temps enca-
ra més pretèrit per trobar els
orígens de la precarietat als bar-
ris de la zona.

El gruix d’aquests barris es
troba en àrees amb un parc resi-
dencial “majoritàriament de bai-
xa qualitat, amb el predomini
d’habitatges construïts en l’èpo-
ca del ‘desarrollisme’, entre els
anys 50 i 70”, puntualitzen des de
l’institut. Més enllà d’això,
l’IERMB considera que “en ter-
mes generals, els barris de vul-
nerabilitat urbana extrema des-
taquen per una elevada concen-
tració de població amb rendes
baixes i d’origen migrant”.

Així, en aquesta zona hi po-
dem trobar barris on la renda per
càpita anual se situa en els 6.000

euros. Fins i tot veiem com en al-
gunes zones de Badalona aques-
ta xifra supera els 4.000 euros.
D’altra banda, l’estudi posa es-
pecial èmfasi en el que passa a
Santa Coloma de Gramenet, “on
pràcticament la meitat de la seva
població resideix en barris de
vulnerabilitat urbana extrema”.
Això, però, no significa que dins
del mateix barri no es puguin
produir situacions diferenciades
de vulnerabilitat i hi hagi perso-
nes que visquin sense problemes
econòmics o residencials.

Al municipi en qüestió són
cinc els barris que tenen condi-
cions de vulnerabilitat extrema.
A Badalona també són cinc, però
la població que hi viu és el 26%.
De totes maneres, és Barcelona la
ciutat que més barris vulnerables
acumula. Són set: cinc al distric-
te de Nou Barris i dos al de Sant

Andreu. A Sant Adrià, per altra
banda, només n’hi ha un.

L’HABITATGE
Els pisos de l’eix Besòs no tenen
per costum ser habitatges amplis.
Les dades de l’Ajuntament de
Barcelona ho corroboren: la mit-
jana de la superfície dels pisos en
aquestes zones gira al voltant
dels 60 m². Molt lluny del dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi, on
se superen els 110 metres qua-
drats de mitjana. Pocs metres que
per a les famílies de la zona re-
presenten un cost, de vegades, in-
assumible. Un sobreesforç eco-
nòmic. “Al territori del Besòs les
llars amb uns ingressos mitjans
de 25.000 euros l’any han de des-
tinar molt més d’un 30% dels
seus ingressos a pagar un llogu-
er mitjà”, detallen des de
l’IERMB. “A Sant Martí el 45%

dels ingressos, a Sant Andreu el
38%, a Nou Barris el 34%, a
Sant Adrià el 34%, i a Santa Co-
loma el 30%”.

A més d’això, l’IERMB des-
taca que “el parc destinat a polí-
tiques socials és reduït”. El 2020,
per exemple, eren 14.813 els ha-
bitatges emmarcats en políti-
ques socials als municipis del
territori del Besòs, cosa que re-
presenta només l’1,8% del total
del parc metropolità.

Tots aquests elements es tra-
dueixen en un elevat nombre de
desnonaments. Així, malgrat la
suspensió dels llançaments vigent
per a famílies vulnerables men-
tre s’allargui la pandèmia del
coronavirus, als municipis del
territori del Besòs se n’han comp-
tabilitzat 1.445 durant el 2020. A
Barcelona 1.028, a Badalona 277
i a Santa Coloma 68.

L’Eix Besòs pateix desigualtats cròniques des de fa dècades. Foto: Blanca Blay/ACN

Albert Alexandre
BARCELONÈS NORD

Sinònimdepobresa
» El 70% dels barris vulnerables de l’àrea metropolitana es concentren a la zona de l’eix Besòs

» A Santa Coloma, gairebé la meitat de la població viu en zones de precarietat urbana “extrema”
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La lupa

Aquesta setmana Badalona ha estat present
a l’esdeveniment més important que se ce-
lebra a Barcelona. El Mobile World Congress
ha tornat a la capital i la fundació que por-

ta el seu nom ha tirat endavant, conjuntament amb
18 ciutats de Catalunya, un programa alternatiu
d’activitats que per primera vegada ha arribat a Ba-
dalona. Ha estat gràcies, especialment, a l’associació
Restarting Badalona, que va tenir la idea de posar Ba-
dalona al mapa de la Mobile Week i va convèncer, pri-
mer, l’Hospital de Can Ruti i Badalona Serveis As-
sistencials perquè activessin el que ja fan d’innovador
i ho mostressin obertament, conjuntament amb les
empreses i start-upsque els fan costat. L’Ajuntament
de Badalona, que va creure en la idea i va facilitar-ne
tota l’organització, ha estat la palanca imprescindible
perquè tot hagi pogut fer-se utilitzant l’edifici del BCIN
com a seu de la majoria de les demostracions i xer-
rades que s’han fet de manera telemàtica i presencial.

Tota aquesta mobilització ens ensenya que, quan
volem, podem. Ens ensenya que alinear la societat ci-
vil i els sectors públic i privat és el triangle de l’èxit.
I que ho és per a les petites coses, però també per a
les grans. Hem fet la Mobile Week a Badalona, però
hi podem fer molt més. De més dimensió, més trans-
cendent i transformador. 

D’exemples n’hi ha molts i ja els hem comentat en
el passat. Però l’autopista continuarà sent el que és si
no hi ha un lideratge que arrossegui la seva trans-

formació. Si no posem en marxa el triangle de l’èxit.
I queda clar que, per molt que hi hagi algunes peti-
tes passes caminades, fins que el Ple de l’Ajuntament
de Badalona no hi dediqui temps i diners no hi hau-
rà cap avenç concret que ens permeti veure-la com el
que voldríem que fos. Podem dir que s’han fet algu-
nes coses, però queda clar que cal empenta i deter-
minació per fer-ne de més sòlides. 

En el cas de la nova mobilitat, també el repte a
Badalona és immens. Se n’ha parlat en aquesta Mo-
bile Week. Badalona no disposa de prou carrils bici.
Tampoc té cap pla per electrificar la mobilitat més
enllà d’algun exemple “del que podria ser” que es-
perem veure els pròxims mesos, amb alguna ins-
tal·lació de recàrrega. Tampoc té cap servei de sha-
ring de motos, ni de bicicletes ni de patinets. Man-
té una estructura d’oferta d’autobusos tradicional i
no es pot plantejar en el curt termini cap nova in-
fraestructura de transport col·lectiu. Es continua
aparcant “com sempre”, no hi ha tecnologia associada
a la senyalització semafòrica i anem fent la viu-viu.

Però el món avança, la tecnologia disponible és
cada vegada més present en les decisions de compra
dels ciutadans i les obligacions normatives en rela-
ció amb la reducció d’emissions estrenyen terminis.
No sabem quants nous carrils de bicicletes s’habili-
taran a Badalona, ni com es pot regular l’aparcament
o la normativa urbanística per impulsar que els car-
rers i els edificis disposin de carregadors elèctrics.

Tampoc sembla lògic que siguem “Barcelona” però
no tinguem servei de Bicing, o que els privats no pu-
guin portar a Badalona serveis compartits de mo-
bilitat personal. Aquestes solucions són al mercat,
existeixen. De fet, són a les principals ciutats del món.
I per descomptat a ciutats de la nostra dimensió. Per
això cal posar en marxa el triangle de l’èxit: la societat
civil, el sector públic i el sector privat, per convertir
Badalona en una ciutat on moure’s no sigui una mo-
lèstia per a tots, sinó una opció de qualitat. Que pu-
guis agafar una bicicleta elèctrica i arribar al port, que
allà hi hagi arribat el tramvia i puguis anar a Bar-
celona, i que per tornar puguis fer el trajecte invers.
I això mateix en patinet i per agafar el metro, el bus
o el tren. I que el cotxe elèctric tingui on carregar-
se. No és pas impossible, només cal deixar de ban-
da la mentalitat aquella del regidor badaloní que un
dia, fa molts anys, em va dir que no calien papere-
res, que la gent fes servir els contenidors dels carrers.
O el que deia que no calia tenir teatre, que teníem
Barcelona massa a prop. Ens convé deixar de pen-
sar que aquí no pot ser i començar a pensar que aquí
també pot ser. Com s’ha fet portant la Mobile Week
a Badalona. Com es va fer quan es va tirar endavant
el port, com s’hauria de fer a les Tres Xemeneies i com
caldrà fer per esdevenir la ciutat de salut més im-
portant del nord metropolità. 

Tenim un munt de “Mobile Weeks” per fer, i un
triangle de l’èxit que quan vol, pot.
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per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

El triangle de l’èxit

Les millors
perles

És l’últim dia per canviar pessetes per euros. Hi ha una cua
llarguíssima al Banc d’Espanya. La Rosa ha vingut des del

Montseny per fer-la. Se’n va, després d’esperar més de tres
hores, amb menys de 2 euros. Una història de Betevé.

El futur ja és aquí. I ho podem afirmar perquè s’ha fet
realitat la fantasia futurista més típica i tòpica: tenim

cotxes voladors. L’AirCar ha completat amb èxit el seu
primer vol interurbà entre Nitra i Bratislava, a Eslovàquia.

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, elogia
a Twitter l’obra Una noche sin luna i la interpretació de Juan

Diego Botto i “la resta d’actors i actrius”. “És un monòleg,
ministra”, li respon el director de l’obra, Sergio Peris-Mencheta.

Ja no es pot estar tranquil ni al lavabo. I, si no, que li
diguin a l’home austríac que ha estat mossegat per una

serp mentre era al vàter. La pitó de 160 centímetres,
propietat d’un veí, s’havia colat per les seves canonades.

LA FOTOGemma Aleman / ACN
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El somni tecnològic produeix monstres1

2
Entitats reclamen modificar el projecte 
municipal per finalitzar el parc de Can Zam

Una plaga d’escarabats 
torna a assotar els veïns de Sant Roc

El abandono animal

Junts per Tiana denuncia que se’ls ha exclòs
de dues comissions sobre habitatge públic

El + llegit línianord.cat
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Safata d’entrada

Aquesta setmana tenia pre-
vist escriure sobre l’abús es-
candalós del rebut de l’e-

lectricitat. A l’estat espanyol, on
controla el rebut un oligopoli que
té la paella pel mànec gràcies a les
portes giratòries, els preus de l’e-
lectricitat són dels més cars de tota
la UE. El control està en mans d’u-
na autèntica màfia que opera im-
punement gràcies als polítics que
formen part dels consells d’ad-
ministracions de la majoria de les
grans distribuïdores. Sortir del
govern i entrar als consells d’ad-
ministracions de les grans em-
preses elèctriques és una pràctica
ben normal al nostre país.

Des que es va liberalitzar el
mercat elèctric amb l’objectiu de
minimitzar el cost per als usuaris,
segons una exigència de Brus-
sel·les, el cert és que el preu no ha
deixat d’augmentar. A molts pa-
ïsos europeus, les empreses elèc-
triques estan majoritàriament en
mans dels governs, al contrari
que a Espanya. El més lamentable
va ser la venda d’Endesa a la ita-
liana Enel, controlada pel govern,
ja que té un 25,55% de les accions.
A França, l’empresa EDF és pú-
blica, amb el 85% de les accions en
mans de l’estat francès. Però a Es-
panya som diferents, ja que fins i
tot continuem pagant inversions
elèctriques ja amortitzades.

Per això són cada vegada més
els col·lectius que demanen a l’e-
xecutiu de Pedro Sánchez que
s’impliqui i reguli el 100% de la ta-
rifa i que es creï una empresa pú-
blica d’àmbit estatal per posar fi a
tants abusos. Ara bé, com que d’a-
quest problema es continuarà
parlant si ningú posa remei a tan

Un bon exemple
per Pedro Jesús Fernández

gran despropòsit, i és possible
que els bancs continuïn també
abusant dels clients, un amic
meu m’ha enviat un escrit que
circula per les xarxes socials i que
ell considera que estaria bé pu-
blicar, ja que no tothom té accés
a les xarxes.

Així que, ignorant per part
meva qui n’és l’autor, transcric
el text que he rebut:

“Avui ha vingut a comprar
un director d’un banc a la meva
carnisseria. Abans de res, l’he fet
seure a una cadira uns vint mi-
nuts mentre jo feia altres feines.

Quan m’ha semblat, li he de-
manat què desitjava i ell m’ha
dit que unes hamburgueses. Li
he contestat que les hambur-
gueses ara només les venem els
divendres. Llavors m'ha dema-
nat un pollastre tallat. Jo lihe
donat el pollastre i les tisores i
li he dit que se l’havia de tallar
ell. Evidentment m’ha dit que ell
no ho sabia fer, que era la meva
feina. Li he dit que, per ser la pri-
mera vegada, l’ajudaria, però
que a partir de d’ara s’ho hau-
ria de fer ell solet. 

Llavors m’ha dit que volia
parlar amb l’encarregat i jo li he
dit que, si no demanava cita,
era del tot impossible. Alesho-
res, m’ha dit que només s’em-
portava una botifarra. Li he co-
brat la botifarra i, a banda,
una bona comissió per tota
l’atenció que li he donat.

T’imagines que tothom trac-
tés així als clients? Oi que sem-
bla impossible?”

Si fa no fa, és el que els va
passar als amics Isabel i Adolfo
quan van intentar obrir un
compte sense comissions en
una coneguda entitat financera
situada molt a prop de l’Ajun-
tament de Badalona. Però no
només són ells els que pateixen
aquests abusos, sinó també cen-
tenars de persones grans que
quan van a la seva oficina es tro-
ben que, si volen pagar algun re-
but o fer una transferència, ho
han de fer des del caixer.

L’amiga Paquita m’explica-
va l’altre dia que, efectivament,
quan va intentar fer una d’a-
questes operacions, l’empleat
li va dir que havia d’esperar-se
si volia que l’ajudés. Quan va ser
atesa, li van dir que la pròxima
vegada s’hauria d’espavilar, ja
que l’empleat no l’acompanya-
ria al caixer. Una altra opció era
operar a la finestreta, i llavors
hauria d’abonar una comissió. I
així sempre que hagués de fer
qualsevol gestió similar.

La Paquita, com centenars
de persones grans, es troba que,
si vol anar al banc, ja sap que li
cobraran. El pitjor de tot és que
no té alternativa, a no ser que ella
i totes les persones que es troben
en aquesta situació denunciïn el
banc per pràctiques abusives i
vexatòries amb els clients.

A les xarxes

@agenciaacn: El Govern aprova crear un
Fons Complementari de Riscos amb 10 mi-
lions d’euros per donar cobertura a les re-
clamacions com la del Tribunal de Comptes.

@324cat: Plaja: “Cal tancar l’oci nocturn
que no es faci en espai obert i on es con-
centri molta gent. Es restringeix l’oci noc-
turn a partir d’aquest cap de setmana”.

#AdeuOciNocturn

@begogomezurzaiz: Lo que te llaman
cuando te matan importa. Muchas asesi-
nadas habrán oído “puta” antes de morir.
Y a Samuel Luiz le gritaron “maricón”.

#JustíciaPerASamuel #FonsComplementari

Els semàfors

Punt final a la primera
participació de la ciutat de
Badalona en la Mobile Week. 
El municipi s'estrenava dilluns
en aquesta iniciativa de la mà de
Restarting Badalona, que s'ha

encarregat amb l'Ajuntament de
la programació de les activitats. 

pàgina 6Restarting BDN

Una vintena d’entitats de Santa
Coloma de Gramenet liderades
per la Plataforma en Defensa de
la Serra de Marina i Can Zam
han presentat al·legacions per
modificar el projecte municipal
per finalitzar la segona fase 

del parc de Can Zam. 
pàgina 8Plat. Can Zam

La Penya continua fent créixer
els seus equips de bàsquet
femenins. Aquesta setmana, 

el club ha anunciat que el sènior
jugarà, la temporada que ve, 
a la nova Liga Femenina

Challenge, la segona categoria
del bàsquet estatal.

pàgina 12Joventut
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Serveis | Can Casacuberta reobrirà finalment a la tardor
La Biblioteca Municipal de Can Casacuberta podrà tornar a obrir les seves portes a la pròxima
tardor després de més d’un any tancada per problemes de climatització. Així ho ha anunciat

el govern local, que ja ha iniciat les obres de condicionament integral de l’equipament. 

POLÈMICA4L’enderroc de la
Mobba és un dels expedients ca-
lents als despatxos de l’Ajunta-
ment de Badalona. Després que
el Ple desestimés la setmana pas-
sada protegir l’antiga fàbrica com
a Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL), l’executiu encapçalat per
Xavier García Albiol ha decidit
posar la directa per tal de demo-
lir com més aviat millor l’edifici.

Segons va detallar el popular
dilluns, la previsió és que l’en-
derroc pugui començar a finals de
juliol i que s’allargui uns quatre
mesos, ja que abans de poder en-
trar amb maquinària pesant al re-
cinte s’hauran de retirar a mà ele-
ments contaminants com les pla-
ques de fibrociment. El cost de ti-
rar l’edifici a terra serà de gaire-
bé mig milió d’euros.

En paral·lel a les tasques de
demolició, els tècnics de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) iniciaran la redacció del
projecte de la nova zona verda

que ocuparà el terreny on actu-
alment hi ha la fàbrica i on final-
ment no es construirà un apar-
cament subterrani, tal com havia
anunciat inicialment el consisto-
ri provocant nombroses críti-
ques entre els veïns. Les obres de
la plaça podrien allargar-se uns
sis mesos -fins a finals del 2022-
i tindran un cost aproximat de
prop d’1,3 milions d’euros.

AL JULIOL,  “IMPOSSIBLE”
L’anunci del calendari d’enderroc
va comptar amb la rèplica del

Grup de Treball de la Mobba, pla-
taforma que defensa la conser-
vació de la fàbrica, que va asse-
gurar que és “administrativa-
ment impossible” que l’edifici
vagi a terra aquest juliol. Segons
apunta l’agrupació i també de-
nuncien els grups de l’oposició, les
obres d’enderroc no estan ni tan
sols adjudicades encara, de ma-
nera que tampoc s’hauria co-
mençat a redactar el projecte ni
s’hauria aprovat després dels
trenta dies d'exposició pública
que marca el reglament.

Façana exterior de l’antiga fàbrica de la Mobba. Foto: Ajuntament

Albiol accelera l’enderroc de la
Mobba per tenir la plaça el 2022
» La previsió del consistori és poder iniciar la demolició aquest juliol
» L’oposició denuncia que les obres no estan ni tan sols adjudicades

Badalona tanca amb èxit 
la seva primera Mobile Week

TECNOLOGIA4Punt final a la
primera participació de la ciutat
de Badalona en la Mobile Week
Catalunya. El municipi s’estre-
nava dilluns en la tercera edició
de l’esdeveniment, que té per ob-
jectiu apropar les tecnologies
digitals a la ciutadania a través
d’exposicions, debats i activi-
tats diverses totalment gratuïtes.

El programa d’activitats ela-
borat per l’Ajuntament en col·la-
boració amb l’associació Res-
tarting Badalona ha girat prin-
cipalment al voltant de l’àmbit de
la salut, malgrat que també s’han

abordat altres temàtiques com la
mobilitat o la tecnologia en l’es-
port. Entre les diferents pro-
postes –que han acumulat cen-
tenars de visualitzacions a través
de la plataforma YouTube– el
públic va poder participar en un
taller sobre l’aplicació de la re-
alitat augmentada en la cirurgia,
en una mostra de la utilització de
robots en hospitals o en una
conferència que ha reflexionat
sobre com pot millorar la mobi-
litat gràcies a la introducció de la
tecnologia en els serveis i els pro-
veïdors de transport públic.

Nova crida per afegir pisos de
lloguer a la mesa d’emergència
HABITATGE4L’Ajuntament de
Badalona ha impulsat una cam-
panya per captar pisos de llogu-
er i posar-los a disposició de les
famílies apuntades a la mesa
d’emergència en habitatge. Se-
gons apunten des del consistori,
l’objectiu de la iniciativa és poder
aconseguir immobles amb una
quota mensual màxima de 700
euros per incorporar-los als di-
ferents programes de lloguer as-
sequible de la Generalitat.

“Volem donar resposta a la si-
tuació de la mesa d’emergència
habitacional de la ciutat i fer els

passos necessaris per complir
un dels nostres objectius, que és
reduir al mínim al final d’aquest
mandat la llista d’espera que hi ha
actualment”, assenyalava l’alcal-
de Xavier García Albiol en roda
de premsa divendres. Els pisos
que aconsegueixi captar el con-
sistori badaloní es destinaran a
lloguer assequible a través dels
programes Reallotgem i 60/40.

Des de l’oposició han tornat a
reclamar a Albiol on estan els 250
pisos cedits de la Sareb que va
anunciar el juliol del 2020 i dels
quals encara no hi ha notícies.

Can Ruti estrena un espai per
poder donar a llum com a casa
SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona ha in-
augurat aquesta setmana un es-
pai pioner per poder atendre
parts naturals. Batejat com a
Casa Laietània, aquest centre de
naixements permet simular les
condicions d’un naixement en un
domicili particular, però amb la
seguretat d'estar ubicat en un
centre hospitalari de referència.
Aquest servei permet a emba-
rassades de baix risc tenir un part

no medicalitzat sota la supervi-
sió d'un equip de guàrdia d’Obs-
tetrícia i Ginecologia i de Neo-
natologia i Anestesiologia, que
podria intervenir en cas que fos
necessari per complicacions.

Sobre el nou espai, el conse-
ller de Salut, Josep Maria Argi-
mon, destaca que es tracta d’un
pas endavant per reduir l’inter-
vencionisme en els parts i asse-
gura que la intenció és replicar el
model a altres centres sanitaris.

Un dels tallers celebrats en la Mobile Week a Badalona. Foto: Ajuntament

La Casa Laietània. Foto: A.R. / ACN

TRIBUNALS4Els serveis ju-
rídics de la Generalitat han
presentat un recurs d’apel·la-
ció per provar de reduir la
sentència de cinc anys de pre-
só contra el jove badaloní
Marcel Vivet. 

En concret, el govern cata-
là opta per rebaixar la petició
de quatre anys i nou mesos a
només sis mesos i anuncia que
aquest canvi de criteri s’apli-
carà a partir d’ara en casos
semblants al de Vivet, que va
ser condemnat per desordres
públics i atemptat contra l’au-

toritat en els aldarulls ocorre-
guts el 29 de setembre del
2018 en la manifestació orga-
nitzada pel sindicat policial
Jusapol a Barcelona.

“Sempre defensarem els ser-
vidors públics, però també hem
de defensar peticions propor-
cionals”, ha argumentat en de-
claracions a l’ACN el secretari
general d’Interior, Oriol Amo-
rós, que qualifica de “despro-
porcionada” la sentència i de-
mana la reducció de la pena
amb l’objectiu de garantir la
compatibilitat entre el principi

de proporcionalitat i la defensa
dels servidors públics.

DURA RESPOSTA DE VIVET
“Cínics desgraciats”. Aquesta
va ser la resposta de Vivet, a tra-
vés de Twitter, a la rebaixa de la
petició de pena de la Generali-
tat. El jove badaloní va utilitzar
la mateixa xarxa social per di-
rigir-se directament al secreta-
ri general d’Interior i reclamar-
li que li expliqui aquest canvi
personalment: “Quan t’atrevei-
xis a dirigir-me la paraula m’ho
expliques”, va afegir.

Vivet: de 5 a mig any de presó?

Vivet en una concentració de protesta el juny passat. Foto: Blanca Blay / ACN
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Santa Coloma, seu d’una
cimera d’agendes de gènere

FEMINISME4Santa Coloma de
Gramenet ha estat escollida com
a nova seu de la Cimera Iberoa-
mericana d’Agendes Locals de
Gènere que se celebrarà el 2022
a la tardor. La ciutat ha estat se-
leccionada per la seva aposta
per polítiques públiques inno-
vadores en matèria d’igualtat i fe-
minisme i rellevarà d’aquesta
manera Granada, on la setmana
passada va tenir lloc la cinquena
edició d’aquesta cimera.

“A Santa Coloma les políti-
ques d'igualtat, i en concret les
d'igualtat de gènere, estan a

l'ADN de la nostra acció pública.
Un clar exemple és la CIBA, un
espai feminista pioner a Espanya,
dedicat promocionar i desenvo-
lupar polítiques d'igualtat de
manera integral”, ha assenyalat
al respecte l’alcaldessa Núria
Parlon, que ha agraït d’aquesta
manera el reconeixement dels
impulsors de la trobada. Per als
organitzadors, celebrar la pròxi-
ma cimera a Santa Coloma és
una oportunitat per donar a co-
nèixer els avenços i les impor-
tants experiències en l’àmbit que
ha liderat el consistori colomenc.

MEDI AMBIENT4Una vintena
d’entitats locals han presentat
conjuntament aquesta setma-
na al·legacions al projecte de
reforma del parc de Can Zam
impulsat per l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet. En
el document registrat dimarts al
consistori, les diferents agru-
pacions reclamen modificar l’ac-
tual plantejament per tal de
continuar avançant en la con-
formació d’un parc “urbà, verd
i frondós” i així evitar la conso-
lidació de l’espai com un escenari
per a la celebració d’esdeveni-
ments de gran format.

La presentació de les al·le-
gacions ha estat liderada per la
Plataforma en Defensa de la
Serra de Marina i Can Zam, que
en un comunicat qualifica d’“in-
suficient” la proposta de l’exe-
cutiu encapçalat per Núria Par-
lon, tant pel que fa a la “super-
fície afectada” com pel “volum
d’actuacions” previst. “En el pro-
jecte presentat no es tracta el
parc en conjunt, sinó que úni-
cament es parla de l’espai que

avui es destina a la celebració de
macroesdeveniments”, apunta
l’entitat, que considera que la ini-
ciativa actual “trenca la unitat”
de l’espai i podria incomplir
amb la normativa vigent.

En concret, des de la plata-
forma posen èmfasi en un dels
punts d’aquest projecte on es fa
referència a l’habilitació d’una
zona  central anomenada “cla-

riana polivalent”, que es desti-
narà a la “celebració d’esdeve-
niments”. “Considerem que és
un eufemisme per consolidar
un espai per la celebració de
grans esdeveniments en detri-
ment del mateix parc. Aquesta
posició de la clariana polivalent
ens sembla que no respon a cap
pla d’usos urbanístic vigent”,
assegura l’entitat.

Representants de diverses entitats a les portes de l’Ajuntament. Foto: ERC

Entitats demanen modificar 
el pla de reforma de Can Zam

Parlon, cinquena per l’esquerra, a la cimera de Granada. Foto: Ajuntament

Polèmica | Crítiques a una campanya sobre el patrimoni
L’Ajuntament de Santa Coloma ha encetat una campanya per “redescobrir, posar en valor

i conservar” el patrimoni de la ciutat. La iniciativa ha rebut crítiques d’entitats com la
Plataforma Salvem Barri Antic, que des de fa anys denuncia l’enderroc de cases antigues.



Remedios Amaya encapçala
el Festival de Cante Flamenco
CULTURA4El Festival de Can-
te Flamenco de la Mina tornà a
Sant Adrià de Besòs aquest ju-
liol de la mà de Remedios
Amaya. La reputada cantaora
sevillana serà la cap de cartell de
l’edició número 31 del certa-
men, que enguany  homenatja-
rà la figura de l’activista gitano
adrianenc Rafael Perona, que va
morir el desembre del 2020.
Entre les novetats d’aquest any,
el festival estrena nova ubicació
fora del barri de la Mina, ja que
se celebrarà el pròxim 28 de ju-
liol al Parc del Fòrum.

Les entrades pel certamen,
organitzat pel Primavera Sound
en el marc del cicle de les Nits del
Fòrum, són gratuïtes i es podran
recollir presencialment a la seu
del Centre Cultural Gitano, situat
al número 1 del carrer Llevant
del municipi o bé es podran re-
servar via correu electrònic.

Amaya compartirà aquest
2021 l’escenari del parc del
Fòrum amb María Terremoto
i el grup La Barbería del Sur. La
presentació dels artistes i el
certamen anirà a càrrec de
José Justo Martín.

CONTAMINACIÓ4El tancament
de la platja del Litoral podria
allargar-se fins al 2022. En un co-
municat, l’Ajuntament de Sant
Adrià apunta que s’està treballant
amb el govern espanyol per po-
der descontaminar la zona i re-
obrir l’accés a la sorra abans de l’i-
nici de la pròxima temporada
d’estiu, a la primavera de l’any vi-
nent “com a molt tard”.

L’executiu encapçalat per Filo
Cañete s’ha reunit aquesta set-
mana amb representants del Mi-
nisteri de Transició Ecològica i
Repte Demogràfic amb l’objectiu
d’establir un full de ruta per a la
recuperació de la platja afectada.
En aquesta trobada es va posar
sobre la taula la necessitat de
prioritzar la descontaminació
“urgent” de l’espai, abans de pro-
cedir a la dignificació del front li-
toral, un procés que inclourà ac-
tuacions com l’estabilització de
platges, la millora de biodiversi-
tat marina o la creació d’un pas-
seig entre Sant Adrià i Badalona.

En aquest sentit, el govern es-
panyol ja s’ha posat en contacte

amb el Consorci del Besòs i l’A-
gència de Residus de Catalunya
(ARC) per tal de definir exacta-
ment quin és l’abast dels tre-
balls que s’han d’encetar per des-
contaminar la platja.

POLÈMICA A LA CATALANA
Precisament, la platja del Litoral
va ser un dels temes que es van
tractar en el Consell de Medi
Ambient celebrat dilluns. En la
reunió, que va comptar amb la
presència de diverses entitats lo-
cals, es van presentar els estudis

sobre la contaminació del sòl a
l’Escola Catalunya i a la zona de
la Catalana, un espai que ha es-
tat notícia aquesta setmana des-
prés que diversos veïns alertessin
de la represa d’unes obres en ter-
reny possiblement contaminat. 

Des del consistori confirmen
que hi ha una llicència concedi-
da per a la construcció d’habi-
tatges i aparcaments, però apun-
ten que les obres s’estan fent en
terreny d’ús residencial on abans
hi havia pisos o solars, de mane-
ra que no cal fer noves proves.

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

La platja del Litoral, tancada
fins a la primavera que ve?

Remedios Amaya en una imatge d’arxiu. Foto: Remedios Amaya Facebook

Política | Moratòria de llicències de cuines industrials
L’Ajuntament de Sant Adrià ha aprovat una moratòria d’un any en la concessió de
llicències d’activitat per a cuines industrials. Aquesta mesura pretén frenar la seva

proliferació mentre s’estudia les condicions que hauran de complir els establiments.línianord.cat 8 de juliol del 2021

Sant Adrià
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Montgat apuja els preus 
de l’escola bressol municipal

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Montgat ha acordat modificar els
preus públics de l’escola bressol
Els Montgatets i dels serveis es-
portius municipals. En la sessió
ordinària del mes de juny del Ple
celebrada la setmana passada, els
grups van donar el seu vistiplau
a la proposta de l’executiu en-
capçalat per Andreu Absil gràcies
als vots de l’equip de govern i del
regidor no adscrit i malgrat l’abs-
tenció dels partits de l’oposició. 

Amb aquesta modificació
s’incrementen substancialment
les tarifes tant del servei de l’es-

cola bressol com dels esports.
Des d’ERC i els comuns van jus-
tificar el seu posicionament cri-
ticant que aquesta modificació
hagués estat anunciada a través
de la revista municipal abans de
ratificar la seva aprovació al Ple
i al·legant que es tracta d’una pro-
posta “poc treballada”.

En la sessió del mes de juny
també es va aprovar inicialment
el reglament del Servei d’Atenció
Domiciliària i es va posar sobre
la taula un possible cas d’asset-
jament al consistori i la necessi-
tat d’activar el protocol pertinent.

TIANA4Nou episodi en el cas de
les obres del cinema a la Sala Al-
béniz de Tiana. L’Ajuntament ha
decidit sancionar amb una mul-
ta de 8.000 euros el regidor de
JxCat Mateu Hernández com a
“promotor i responsable” de la
instal·lació de so que es va col·lo-
car de manera irregular a l’e-
quipament.

En la sessió ordinària del Ple
celebrada dimarts, els grups
van acordar desestimar les al·le-
gacions presentades per Her-
nández i ratificar la resolució de
l’expedient sancionador obert al
regidor, que en les seves con-
clusions considera que s’han
vulnerat els principis de bona
conducta establerts en la Llei ca-
talana de Transparència. El
punt va tirar endavant gràcies al
suport de l’equip de go-
vern –ERC i PSC– i malgrat
l’abstenció de JxCat i la negati-
va de Junts per Tiana.

“Durant tot el procediment
s’ha vulnerat el dret a la defen-
sa impedint l’interrogatori als
testimonis que proposàvem”, va

denunciar Hernández en la seva
intervenció, on va assenyalar
que les infraccions imputades no
tenen fonament jurídic. També
va reiterar la seva intenció de
portar el cas als tribunals via un
contenciós administratiu. En la
mateixa línia es va pronunciar el
portaveu de Junts per Tiana,
Isaac Salvatierra, que va acusar
el govern local de voler “tancar el
cas en fals”, al mateix temps
que va dir que el seu grup no ha
tingut accés a l’expedient admi-
nistratiu ni a l’escrit d’al·lega-
cions presentat per Hernández.

En una contundent inter-
venció, l’alcaldessa Marta Mar-
torell va voler desvincular l’equip
de govern d’un projecte que va
qualificar “d’obsessió” i va acu-
sar Hernández de voler mani-
pular el cas demanant factures
falses d’unes actuacions. Mar-
torell també va avançar la deci-
sió de la regidora de JxCat Mar-
ta Guàrdia de renunciar al càrrec
de coordinadora de la formació.
Guàrdia va demanar votar indi-
vidualment al Ple, trencant la di-
nàmica de vot del seu partit i po-
sicionant-se amb el govern.

La Sala Albéniz, en una imatge d’arxiu. Foto: Junts per Tiana

El Ple multa Hernández amb
8.000 euros pel cas del cine

L’escola bressol municipal en una imatge d’arxiu. Foto: Els Montgatets

Montgat | Oberta la segona convocatòria d’ajudes
L’Ajuntament de Montgat ha obert  la segona convocatòria d’aquest 2021 per a
dues línies de subvencions destinades a la ciutadania. En concret, els ajuts són
per instal·lar plaques fotovoltaiques i per pagar l’IBI de l’habitatge habitual.
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Esports

Des de dilluns és oficial: el Jo-
ventut de Badalona jugarà la
Liga Femenina Challenge, la nova
segona màxima categoria del
bàsquet estatal. La Federació Es-
panyola de Bàsquet va anunciar
la seva creació el passat mes de
maig, i l’encabirà entre la màxi-
ma categoria, la Liga Endesa, i la
ja existent Liga Femenina 2.

Les de Guillem Abelló (que la
setmana passada va ser renovat
com a entrenador verd-i-negre)
saben que la nova lliga estarà for-
mada per 16 equips. El campió de
la fase regular, que començarà el
pròxim 25 de setembre, pujarà di-
rectament, mentre que l’altra po-
sició d’ascens es disputarà en un
play-off que jugaran els vuit se-
güents classificats.

El Lima-Horta de Barcelo-

na, el RaCa de Granada, el Jairis
de Múrcia, el Zamarat de Zamo-
ra i el CAB Estepona andalús
són alguns dels conjunts que
també formaran part de la futu-
ra nova categoria.

MERCAT EN EBULLICIÓ
En els darrers dies també s’ha in-
tensificat força la feina als des-
patxos, amb entrades i sortides.
La setmana passada es va anun-
ciar l’arribada d’Olga Ruano i el
retorn de Guillem Vives, però el
moviment més sonat es va con-

firmar dilluns a la nit: la sortida
de Xabi López-Arostegui.

El Joventut va anunciar que
l’aler basc rescindia unilateral-
ment el seu contracte i marxa al
Valencia Basket. El club, en un co-
municat, va dir lamentar “l’acti-
tud mostrada per part del juga-
dor, format a les categories infe-
riors, per la manca de resposta, en
cap sentit, durant els darrers
mesos”. La Penya li va fer una
oferta de renovació el gener i no
va rebre resposta (negativa) fins
al migdia de dilluns.

El sènior de Guillem Abelló afrontarà un nou repte. Foto: CJB

La Penya jugarà 
la Liga Femenina Challenge

» Aquesta categoria, de nova creació, s’ubica entre la Liga Endesa,
la màxima divisió de bàsquet, i la ja existent Liga Femenina 2

Drahovsky, pitxitxi del curs
sense disputar el ‘play-off’ 

El campió de la Pri-
mera Divisió mas-
culina de futbol sala
2020-21 és el FC

Barcelona, però l’Industrias San-
ta Coloma pot presumir d’haver
tingut a la seva plantilla el màxim
golejador de la temporada... i
sense haver jugat el play-off.

I és que ni Esteban Cejudo,
del Levante, ni Ferrao, del Barça
(els dos equips que van jugar la fi-
nal pel títol), van aconseguir ar-
ribar als 29 gols en 32 partits que
ha aconseguit l’ala eslovac en els
partits de lliga que ha jugat. El lle-

vantinista ha tancat el curs amb
26 dianes, i el brasiler del Barça
ho ha fet amb 23 gols.

Les xifres de Draho encara
milloren si es mira el total de la
temporada, amb les participa-
cions a les copes; el ‘18’ de l’In-
dustrias ha vist porteria 36 cops
en 37 partits oficials.

“El meu objectiu era ajudar
l’equip amb el meu joc i també
amb gols, però no vaig pensar
que arribaria a aquesta xifra”, ha
assegurat als mitjans del club. El
jugador té contracte fins al juny
de l’any que ve.

Sessions poliesportives 
amb referents colomencs

LLEURE4Pau del Tío, Tania Pé-
rez, Paola Soldevila i Jenifer Ne-
vado són els noms il·lustres de
l’esport de Santa Coloma que, des
d’ahir, s’encarreguen de les jor-
nades Esport lliure: Aprèn tèc-
niques esportives, pensades per
a nois i noies que tinguin entre 12
i 17 anys.

De fet, les jornades haurien
d’haver començat dijous de la set-
mana passada, amb una sessió de
futbol sala a càrrec de Dani Sal-
gado, actual regidor d’esports i ex-
jugador de l’Industrias, però la
trobada va suspendre’s.

Així, la primera d’aquestes
sessions va ser ahir, al Complex
Esportiu Prat de la Riba, amb el
bàsquet com a protagonista.
Del Tío, un dels entrenadors
assistents de Carles Duran al Jo-
ventut de Badalona, i Pérez,
que el passat mes de març va
anunciar la seva retirada, van ser
els dos convidats.

Dimecres que ve el futbol
serà el protagonista (al camp de
Can Zam) amb Soldevila, capi-
tana de l’Espanyol, mentre que la
darrera jornada, amb Nevado, se
centrarà en l’atletisme.

El CF Badalona tornarà 
al Torneig d’Històrics
El Club Futbol Badalo-
na no fallarà en el retorn
del Torneig d’Històrics.
L’entitat (el club que

més cops ha guanyat aquesta
emblemàtica competició estival,
en set ocasions) va confirmar la
seva presència a la cita, que en-
guany es jugarà entre els dies 2 i
8 del mes que ve al Municipal del
Guinardó de Barcelona.

Els escapulats han jugat les
darreres quatre finals (entre 2016

i 2019, amb les victòries els anys
2017 i 2018) i tornaran a ser un
dels favorits a la victòria.

Dijous passat, el mateix dia
que el CFB confirmava la seva
presència a l’Històrics, també ho
feien la resta de conjunts que el
jugaran; es tracta del Cerdanyo-
la, la UE Vilassar de Mar, el Ter-
rassa FC, l’FC Vilafranca, la UE
Sant Andreu, el CE Manresa, la
UA Horta, la UE Figueres, la UE
Sants i el Martinenc, l’amfitrió.

L’eslovac ha marcat 29 gols a la lliga. Foto: ISC

Foto: Twitter (@thistorics)

Korfball | El CK Badalona celebra el 30è aniversari
El CK Badalona va celebrar, dissabte passat, el torneig de commemoració del
seu 30è aniversari a Llefià. Per a aquesta efemèride, el club va convidar el Cote
Durieux francès, el San Pedro de Alcántara i un equip d’esportistes ambulants.

Pau Arriaga
BADALONA
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Viu en línia

En Carles, la Laia i en Manel es retroben
amb la senyoreta Mercè, la mestra que
els va ensenyar a llegir i escriure quan
eren petits. Han passat més de 25 anys
i ara són adults que han superat els 30 i
que es van acostant a la quarantena. El
retrobament, aparentment fortuït, amb
la senyoreta Mercè serà trasbalsador.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

L’habitació blanca
Josep Maria Miró

El grup Les Montses acaba de publicar
el seu tercer àlbum d’estudi, Enlaire
(Discmedi, 2021). La banda formada
per Ferran Rosell (veu i guitarra), Xavi Es-
teve (baix), Joan Prat (teclat), Josep Bo-
fill (bateria) i Xavi Pujades (guitarra) pre-
senta en aquest nou treball discogràfic
tretze cançons amb un protagonista:
l’Andy o l’home ocell.

Música

Natasha Romanoff, àlies Vidua Negra, s’en-
fronta als capítols més foscos de la seva
història quan sorgeix una perillosa cons-
piració relacionada amb el seu passat. Per-
seguida per una força que no s’aturarà,
Natasha ha de bregar amb la seva història
com a espia i amb l’estela de relacions
destruïdes que va deixar enrere molt
abans de convertir-se en Venjadora.

Pelis i sèries

Viuda negra
Cate Shortland

Enlaire
Les Montses

Cinema a Montjuïc
Les sessions de cinema a la fresca sempre són una bona

idea durant l’estiu i, si són en un entorn privilegiat, encara
més. El cicle Sala Montjuïc de Barcelona es va posar en mar-

xa el 2 de juliol i s’allargarà fins al 6 d’agost. Els jardins del
Castell de Montjuïc, per tant, s’han tornat a convertir en una
gran sala de cine a l’aire lliure que ofereix projeccions els di-
lluns, dimecres i divendres. Aquest cop, la pandèmia ha fet
que l’aforament sigui del 50%, però com a mínim s’ha po-
gut mantenir la proposta i s’han programat pel·lícules molt

diverses, des de Paràsits i Nomadland fins a clàssics.

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de
pop i actor. Després d’anys de carrera musical amb la banda
Joan Dausà i els Tipus d’Interès –amb la qual va crear l’exito-
sa cançó Jo mai mai, guanyadora d’un premi Gaudí, i l’àlbum

homònim– va decidir aturar-se a finals del 2015. No va ser
fins al 2018 que va rellançar la seva carrera en solitari,
però clarament va ser una bona decisió. Recentment

ha anunciat la data d’estrena del seu quart disc,
Ho tenim tot (Promo Arts Music, 2021): serà el 22
d’octubre. Tot i això, ja ha preestrenat les can-

çons del nou àlbum en un total de sis con-
certs íntims que ha fet a Empúries. Van
ser els dies 24, 25 i 26 de juny i 2, 3 i 4
de juliol. En totes les dates va acon-
seguir exhaurir les entrades. La gira
del disc, però, començarà el 25 de
novembre al Palau de la Música.

J O A N  D A U S ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant de pop català
També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Famosos

Anunciar la data del seu pròxim disc
I preestrenar-ne les cançons en sis concerts íntims

Ganes que es publiqui l’àlbum
Els afortunats que ja han sentit els nous temes el feliciten 

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La protagonista té una filla i escriu, men-
tre que la seva amiga és actriu, cantant
i es planteja fugir per enèsima vegada, ara
a Texas. La narradora està escrivint una
Enciclopedia de los Buenos Ratos de las Es-
critoras, en la qual aconseguirà parlar de
plaer, indagant en allò que van callar es-
criptores que admira, com Elena Fortún,
Carmen Laforet o Teresa de Jesús.

Llibres

Hermana. (Placer)
María Folguera

|A Plague Tale
Un joc d’acció, aventura i lògica. Això és A Plague Tale: Innocence, que ara
ja està disponible per a Play Station 5, Nintendo Switch i Xbox Series X.
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

MENYS SUCRE

N’hi ha que redueixen el risc de càries: formatges, llet 
i els rics en midó (cereals, llegums i tubercles)

RASPALLAR LES DENTS

ALIMENTS BONS

ALTRES HÀBITS

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

i SALUT

El Departament de Salut, a través del seu Canal Salut, alerta
que la càries “és una de les malalties més freqüents a Catalu-
nya” i que pot arribar a destruir les dents. També explica que

la càries no té una única causa: “En la seva aparició hi participen la
flora de la boca, restes d’aliments (especialment els sucres), la poca
resistència de l’esmalt dental i la capacitat més o menys protectora
de la saliva”. Hi ha condicions, per tant, que n’afavoreixen l’aparició:
l’excés de sucres a la dieta, la manca d’higiene bucal, la susceptibi-
litat de les dents (sobretot si no es tracten amb fluor) i el tipus de
bacteris que hi ha a la boca (no tots en provoquen). 

Davant d’això, des de Salut fan una sèrie de recomanacions
per prevenir les càries. El primer consell és la reducció del con-
sum de dolços. En aquest sentit, el departament recorda que
prendre refrescs, sucs envasats o brioixeria més de dos cops per
setmana implica sobrepassar el màxim de sucre recomanable.
Per contra, hi ha aliments que redueixen el risc de patir càries:
formatges, llet i productes rics en midó, com ara cereals i lle-
gums. D’altra banda, cal raspallar-se les dents després de cada
àpat, visitar el dentista almenys un cop l’any i glopejar amb fluor.

Càries: com prevenir-les?

Cal reduir el consum de dolços, ja que l’excés de sucre
afavoreix la multiplicació dels bacteris a la boca

Les claus

S’ha de fer almenys dos cops al dia 
i preferiblement després de cada àpat

Cal anar al dentista un cop a l’any com a mínim 
i es recomana fer glopejos amb una solució fluorada 
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