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Premien el centre per un
projecte que vol reforçar els
vincles amb l’alumnat pàg 3

Colau admet que les
administracions tenen un
“deute històric” amb el Besòs
12 anys
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Pressió perquè no desallotgin
una nau ocupada de Badalona
Foto: Línia Nord

Entitats i oposició reclamen una solució per a la setantena de persones que viuen a l’edifici del carrer Progrés pàg 6
pàg 9

SANTA COLOMA pàg 8

La Generalitat mantindrà
el reforç policial que
es va fer l’any passat
TIANA pàg 10

Nou revés

L’Ajuntament acaba tancant
el grup veïnal de WhatsApp

Desestimat el recurs veïnal contra el tanatori de Sant Adrià

La Penya defineix la seva
plantilla amb més fitxatges
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A l’escola... com a casa
» L’Institut Escola La Mina impulsa un projecte per reforçar la continuïtat escolar i reduir l’absentisme
» De la mà d’El Catalejo, els alumnes utilitzaran la fotografia per reflexionar sobre la vida en pandèmia
Anton Rosa
LA MINA
El coronavirus ha trastocat les
nostres vides de manera fulgurant. Des de l‘esclat de la pandèmia ens hem vist obligats com a
societat a adaptar-nos i prendre
mesures gairebé inimaginables fa
només uns anys. Un dels col·lectius que més ha patit aquests canvis han estat els infants, que han
vist com aquest context afectava
el seu dia a dia en una etapa tan
important com l’escolar.
Els efectes de la pandèmia
han fet estralls especialment en
zones marcades per la pobresa,
com per exemple el barri de la
Mina de Sant Adrià de Besòs, on
gairebé el 80% dels alumnes de
l’Institut Escola La Mina no van
acudir al centre quan es van reprendre les classes el setembre
de l’any passat. La situació ha
millorat considerablement des
d’aquella primera setmana fatídica i les ràtios d’absentisme
s’han estabilitzat amb la millora
de les dades epidemiològiques.
És en aquest context que neix
la col·laboració entre l’Institut Escola i El Catalejo, una associació
sense ànim de lucre que utilitza
la “fotografia participativa” com
a mecanisme d’expressió i de
canvi social. Després d’una primera experiència molt satisfactòria –on també va participar el
Museu de Ciències Naturals de
Barcelona i altres col·legis de la
zona–, l’entitat va proposar al
centre educatiu treballar plegats
en un nou projecte que abordés
la importància de la presencialitat i el sentiment de pertinença
amb l’escola en un context de
pandèmia com l’actual.
“Volíem donar veu als alumnes, als professors i a les famílies
per obtenir una radiografia de

Un dels tallers fotogràfics organitzats per l'equip d'El Catalejo amb alumnes de l'Institut Escola La Mina i el resultat final plasmat en un mural. Fotos: El Catalejo

com s’havia viscut aquesta tornada a les aules. La fotografia és
només un mitjà fàcil i accessible
perquè els nens puguin expressar-se i desfogar-se”, apunta un-

EN QUÈ CONSISTEIX
EL NOU PROJECTE?
4La iniciativa Com a casa
consistirà en diversos tallers dirigits on els alumnes
podran deixar volar la seva
creativitat a través de la
fotografia. Amb aquestes
sessions es pretén que els
nens reflexionin sobre la
pandèmia i els seus efectes,
reivindicant l’escola com
un “refugi i un lloc segur”.
dels responsables d’El Catalejo.
Així va néixer la iniciativa batejada amb el nom de Com a casa,
que va ser un dels projectes reconeguts en la 43a edició dels

Premis Baldiri Reixac, celebrada
el passat juny a l’Espluga de
Francolí (Conca de Barberà).
En concret, la iniciativa va resultar premiada amb 4.000 euros en la categoria Baldiri Connexions, que posa en valor l’aliança entre centres educatius i
entitats culturals per “transformar l'educació des de les arts”.

EL PAS A SECUNDÀRIA
Aquest reconeixement de la Fundació Carulla –l’entitat promotora
dels Baldiri Reixac– es va rebre
amb gran satisfacció a l’Institut
Escola La Mina. “Nosaltres treballem en un entorn de màxima
complexitat. El premi va ser un
reconeixement a la nostra feina i
a la voluntat de buscar sempre
noves metodologies per fer atractius l'aprenentatge i l’escola”, assenyala la directora de l’Institut
Escola, Marta del Campo.
A falta de concretar diversos
detalls sobre la implantació del

projecte conjunt amb El Catalejo, des de la direcció del centre sí
que tenen molt clar a quina franja d’edat s’hauria d’enfocar la iniciativa. “Ho farem amb els alumnes de 6è de primària. Nosaltres
som un Institut Escola i una de
les nostres grans preocupacions
és que els infants passin a secundària. En aquestes edats hi ha
molts nens que es desencanten
i un dels nostres reptes és que els
infants acabin tota l’escolarització per poder continuar després
amb altres estudis superiors”,
apunta del Campo, que veu en
aquesta iniciativa una oportunitat de motivar tant l’alumnat
com el professorat mentre es
treballen diversos aspectes com
la creativitat o el sentit crític i
competències com l’ús de la llengua catalana.
MÉS ENLLÀ DE LES AULES
La intenció del centre educatiu i
l’entitat és poder començar els ta-

llers durant el primer trimestre del
nou curs. En les diverses sessions previstes, els alumnes treballaran amb càmeres digitals
elaborant un contingut fotogràfic
i plàstic que es plasmarà en una
intervenció final, que s’exposarà
al públic en un collage o mural.
“Volem que els nens participin en
tot el procés i que es generi un espai d’expressió on puguin explicar com ha canviat la seva relació
amb l’escola i com han viscut
aquests darrers mesos”, assenyalen des d’El Catalejo.
Per la seva banda, l’equip
directiu de l’escola confia que
aquests tallers es converteixin en
una eina més –el centre compta amb un equip especialitzat–
per seguir avançant en la reducció de l’absentisme en un
context tan complex com el pandèmic. “La qüestió és aconseguir que les famílies entenguin
que anar a l’escola és important”,
conclou del Campo.
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La lupa

El PIB fa la felicitat?
Foto: Pexels

per Martí Casamajó, enginyer de telecomunicacions i membre de Restarting Badalona

T

reballar per aconseguir “llibertat i felicitat per
a tothom”. Aquest és el referent que va plantejar el president Aragonès durant el seu discurs en l’acte de presa de possessió. No és el
primer ni serà l’últim líder polític o empresarial que situï la felicitat com un horitzó a l’hora d’emmarcar la visió, utòpica si es vol, del seu mandat. A l’inici d’una nova
etapa cal establir alguna idea molt ambiciosa, gairebé inabastable, que voldríem assolir si tot, absolutament tot,
sortís bé. En el món empresarial parlem de la “visió” que
després caldrà aterrar en propòsits i finalitats, que a la
vegada es concretaran en objectius, estratègies, etc.
Jo tenia una professora de Filosofia que ens deia
que “la felicitat no és d’aquest món”. Però em sembla
bé proposar-nos ser més feliços i que des del govern
del meu país o des de la meva empresa ens hi ajudin.
Al cap i a la fi, tenen molta capacitat d’incidir en les
nostres vides i facilitar-nos el camí cap a una vida més
feliç o cap al calvari. La qüestió és com.
Durant segles, la felicitat va ser una preocupació
exclusiva de les Humanitats. A partir dels anys 70, la
felicitat es va traslladar també al camp de les Ciències
Socials i, des de llavors, ha estat focus d’investigació
sobre com mesurar-la i incorporar-la a l’economia.
L’article original de Richard Easterlin sobre la paradoxa de la felicitat va iniciar un debat encara vigent:
a partir d’un cert llindar d’ingressos, el PIB per càpita deixa d’estar correlacionat amb la felicitat.

El PIB fa la felicitat? Els economistes no es posen
d’acord. La realitat és que, tot i que coneixem les moltes imperfeccions del PIB com a índex de benestar econòmic, continuem mesurant l’èxit dels països segons
la seva evolució.
Això sí, el PIB sabem com es mesura. I la felicitat?
Les dades sobre la felicitat provenen d’informes sobre els sentiments de benestar de les persones, i s’ha
pogut comprovar que la gent de molts països diferents
respon de manera similar quan se li pregunta què és
important per a la seva felicitat. Són les preocupacions
personals que ocupen gran part del seu temps: guanyar-se la vida, la família, la salut i la feina. Entre els
que són sensiblement menys feliços hi ha els aturats,
els que viuen sols i les persones amb mala salut.
La felicitat ens indica fins a quin punt una societat satisfà les preocupacions de la vida quotidiana de
les persones. En canvi, el PIB es limita a una única dimensió econòmica, la producció per càpita de béns i
serveis. La felicitat l’avaluen els mateixos interessats.
El PIB l’avaluen els experts. A diferència del PIB, la
felicitat és una mesura amb la qual la majoria de la gent
es pot identificar. Si la felicitat es convertís en la mesura principal del benestar de la societat, potser les
polítiques públiques es podrien moure en una direcció més significativa per a la vida de les persones.
Però encara hi ha molts dubtes sobre la manera com la gent interpreta les preguntes a les en-

Les millors

Pere Francesch / ACN

perles

questes de felicitat i l’avalua. Ser feliç fa la gent més
productiva? Com afecta la decisió de vot? Quina és
la relació entre felicitat i estar casat o mantenir
creences religioses? Com s’hi ha d’intervenir des del
debat públic?
Però no ens embalem tant i tornem per un moment
al principi, als discursos polítics. Des de quan els nostres governs ens han de dir com hem de ser feliços?
Des d’un punt de vista liberal, Fukuyama ens recorda que cal rebaixar l’horitzó de la política: l’estat no
m’ha de dir ni com haig de viure la vida ni en què consisteix una bona vida. Està bé que posi les bases per
al benestar, és a dir seguretat, educació, salut, estructures per al desenvolupament econòmic, etc.
Però com persegueixo la felicitat és cosa meva!
Tal Ben-Shahar, psicòleg i filòsof, és un dels professors amb més èxit entre els alumnes de la prestigiosa Universitat de Harvard per les seves classes sobre la felicitat. Després de molts anys d’estudi ha arribat a la conclusió que ens esforcem tant a trobar la
felicitat que ens compliquem la vida innecessàriament.
La seva recepta té 13 ingredients com ara esmorzar,
portar sabates còmodes i escoltar música.
Al cap i a la fi, com diu el protagonista de Les Nits
Blanques de Fiódor Dostoievski en la frase magistral que tanca la novel·la, “Déu meu! Un minut sencer de benaurança! Que potser és poc per a tota la
vida d’un home?”.

N

LA FOTO

iversos perfils de Twitter de dreta i extrema dreta han
condemnat recentment la violència de l’1-O. El motiu: el
periodista Miquel Ramos ha fet una mena d’experiment fent
servir imatges del referèndum dient que eren de Cuba. Vaja.

D

ns búfals s’emborratxen i destapen una fàbrica il·legal
d’alcohol. Ha passat a l’Índia, on un veterinari va
alertar la policia després d’adonar-se que el
comportament estrany dels animals tenia un motiu clar.

U

epe (Huelva) és un poble conegut pels acudits, però també
ho podria ser pel fet que té un hospital públic des del 2016
que no s’ha inaugurat perquè no s’hi pot accedir per carretera,
segons El País. Foment no sap explicar el perquè de la situació.

L

Platja d’Aro sempre costa trobar lloc on plantar la
tovallola. I si no, que li diguin a la tortuga babaua que
va intentar pondre-hi ous i va haver de marxar espantada
per la gent. Una llàstima: es tractava d’un fet insòlit.

A
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Els semàfors

Generalitat

Aj. de Tiana

UGE Badalona

Mirada pròpia
Santa Coloma de Gramenet
seguirà comptant amb el reforç
policial que va acordar l'any
passat amb la Generalitat de
Catalunya per combatre la
inseguretat i el repunt de
robatoris viscut amb la
desescalada del confinament.
pàgina 8

L'Ajuntament de Tiana ha
clausurat finalment el polèmic
grup de WhatsApp que va crear
per compartir informació
institucional. La mesura s’ha
pres a instàncies de l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades,
que manté l’expedient obert.
pàgina 10

Dos dels joves valors del club,
Laia Zurita i Marc García, són
els nous campions de Catalunya
de 400 metres en categoria
sub 18. En el cas de Zurita,
a més, l’èxit és doble, ja que
va rebaixar la millor marca
històrica d’aquest campionat.

El + llegit

pàgina 12
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1

Un bon exemple

2

Stop Crematori portarà al Suprem el cas
del tanatori després d’un nou revés judicial

3

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

4

Títols de Catalunya sub 18
per a Zurita i García, de la UGE

5

El Besòs, un trist sinònim de pobresa

E

stàvem acostumats, per
raons i amb exemples de
tota mena, a les figures del
bo i el dolent en qualsevol circumstància. Així, a les pel·lícules, sigui
quina sigui la trama, sempre hi ha
bons i dolents. El mateix passa a la
policia (hi ha el ‘poli’ bo i el ‘poli’ dolent), a les novel·les, a la política i,
fins i tot, a les famílies. Al govern de
l’Estat hi ha dues persones que, segons diuen els entesos, van ser imposades pels poders econòmics
europeus per formar part del govern de coalició del PSOE i Unides
Podem. Aquests dos ministres tenen responsabilitats molt importants al gabinet de Pedro Sánchez.
En primer lloc se situa la ministra Nadia María Calviño Santamaría (la Corunya, 3 d’octubre
de 1968), una economista de l’Estat i alta funcionària espanyola a
les institucions europees. Calviño
és actualment ministra d’Afers
Econòmics i Transformació Digital i vicepresidenta primera del govern espanyol. Anteriorment va
ocupar les vicepresidències segona i tercera i, entre el 2018 i el
2020, el Ministeri d’Economia i
Empresa. Abans va ser directora
general de Pressupostos de la Comissió Europea entre 2014 i 2018
i, l’agost de 2019, es va postular
com a candidata al Fons Monetari Internacional (FMI).
Com a bona i reconeguda experta econòmica, segueix les recomanacions que els seus anteriors
ocupadors li dicten, i als quals intenta ser fidel i submisa, malgrat
que això li comporti enfrontaments amb els seus companys
del govern. Aquesta ministra diu
que l’Estat ha de garantir unes pen-

Els ministres ‘fake’
per Pedro Jesús Fernández
sions dignes per avui i per al futur. També diu que la despesa
pública representa un 41% del
PIB espanyol, molt per sota de la
mitjana europea. En això podríem estar d’acord. És evident
que s’han d’incrementar i millorar els serveis públics i mantenir el poder adquisitiu dels
jubilats i dels pensionistes. Com
també és urgent i de justícia
posar fi a la bretxa de gènere.
Ara bé, quan afirma que el
sistema no està en crisi, però
que cal revisar-lo i adaptar-lo a
les necessitats actuals, moltes
persones comencem a tremolar, ja que, en realitat, el que vol
dir és que les pensions i altres
serveis públics essencials s’han
de retallar, com passa sempre
que es parla de reformes.
L’altre membre del govern
espanyol que hauria estat imposat pels poders econòmics és
l’economista José Luis Escrivá
(Albacete, 1960), actual ministre d’Inclusió, Seguretat Social
i Migracions del govern de Pedro Sánchez; una nova cartera
que va perdre les competències
de Treball (Yolanda Díaz és
l’actual ministra de Treball i vicepresidenta segona).
José Luis Escrivá va iniciar la
seva carrera professional al Banc
d’Espanya, on va ocupar diferents
llocs de responsabilitat al Servei
d’Estudis. Posteriorment va fer el
salt a Europa, on va participar en

el procés d’integració monetària
des de 1993 com a assessor de
l’Institut Monetari Europeu. Després d’enllaçar diferents llocs de
treball al grup BBVA i de presidir l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal, entre altres molts càrrecs, José Luis Escrivá es va iniciar a la política.
Escrivá és la bestiola dels
pensionistes i jubilats en particular, i de les classes treballadores en general. No hi ha dia que
no llanci una notícia qüestionant
la viabilitat del sistema públic de
pensions actual. És un expert a
tergiversar les xifres per confondre l’opinió pública.
Ell i Calviño no es cansen de
repetir que, si no es prenen mesures i es retallen serveis o pensions, l’estat del benestar i les futures pensions perillen. Proposen
prolongar l’edat de jubilació i incentivar la permanència a la feina, oblidant-se que hi ha un atur
juvenil escandalós. Escrivá també proposa modificar els coeficients reductors de la jubilació anticipada, cosa que significa una
minva de la pensió. És normal
que aquests ministres no trobin
aliats entre la majoria dels seus
col·legues del gabinet i, fins i
tot, alguns d’ells els qüestionin,
però continuen com si res.
Moltes veus reclamen un
canvi de rumb en les polítiques
econòmiques i, sobretot, que es
reforci l’estat del benestar.

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

#MarxaEnrere

@SergiMaranya: El Govern anuncia que
totes les activitats finalitzaran a les 0.30 h.
No es podran fer reunions de més de 10
persones en cap àmbit, ni públic ni privat.

#BallDeMinistres

@iescolar: A primera hora del sábado
Sánchez envía algunos mensajes a sus colaboradores para informarles de que el
momento ha llegado: “Empieza el baile”.

#CinquenaOnada

@324cat: El nombre actual de persones
hospitalitzades a Catalunya dobla el que
hi havia a mitjans de juny, abans de l’actual esclat de contagis.
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Apostes | Moratòria per a noves sales de joc
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L’Ajuntament de Badalona ha anunciat la seva intenció de portar al pròxim Ple una proposta de
moratòria per a l’atorgament de llicències de sales joc i d’apostes a la ciutat. La mesura permetrà
frenar la instal·lació de nous establiments, però no frenarà l’obertura del polèmic bingo a Llefià.

Pressió perquè no es desallotgi
la nau del carrer Progrés
» Entitats i oposició reclamen una alternativa per als afectats
» El consistori emplaça el Govern a implicar-se per solucionar el cas

HABITATGE4Compte enrere per
al desallotjament de la nau ocupada al carrer Progrès. Diverses
entitats veïnals estan fent pressió per aconseguir evitar que el
pròxim 22 de juliol la setantena
de persones que hi viuen sigui
expulsades i es quedin al carrer
sense alternativa d’habitatge.
De moment, els intents per frenar el desallotjament han resultat infructuosos i la demanda presentada per la Sareb –propietària de les instal·lacions– segueix el seu curs.
El cas tornava a primera línia
la setmana passada, quan un
grup d’afectats va manifestar-se
davant de les oficines municipals
del Viver per reclamar al consistori els informes de vulnerabilitat dels Serveis Socials, un tràmit
essencial per poder aturar el
desnonament. Fins ara, els tècnics de l’administració local només han fet arribar un document
global on es descriu les condi-

POLÍTICA4La Generalitat va
incloure ahir Badalona en la
llista de 158 municipis on vol
aplicar el toc de queda per mirar de frenar l’augment de contagis de coronavirus. L’executiu
català ho demanarà al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i, si rep l’aval judicial, el confinament nocturn
serà entre la una de la matinada i les sis del matí.
Tot pelgat, després que dimarts l’alcalde Albiol demanés
al Govern que apliqués aquesta mesura per poder controlar

la presència de grups de gent
concentrada en diferents llocs
de l’espai públic durant la matinada. “Demano valentia per
decretar el toc de queda”, afirmava Albiol.
PRESSIÓ ALS HOSPITALS
Per altra banda, l’Hospital Germans Trias i Pujol ja ha obert
dues unitats que tenia tancades
per atendre pacients Covid,
davant l'augment de contagis
dels darrers dies. Can Ruti, de
fet, no descarta haver-ne d’obrir una altra.

La concentració de la setmana passada al Viver. Foto: Guanyem

cions “insalubres” i d’”amuntegament” en les que viuen els inquilins de la nau, un fet que segons el consistori els converteix
en persones “vulnerables”.
Aquest informe va ser molt
criticat pels grups de l’oposició,
que van forçar l’aprovació d’una moció de suport als afectats
a la darrera sessió del Ple celebrada el passat divendres. En la
proposta, les formacions reclamaven al consistori que posi a
disposició dels ocupants de la

nau una alternativa d’habitatge
en cas que finalment acabin
sent desnonats.
En aquest sentit, i a l’espera
de veure com avança la via judicial, el govern local assegura que
està en contacte amb la Sareb i
emplaça la Generalitat a assumir
les seves “competències” en matèria d’habitatge d’urgència. Per
la seva banda, les entitats implicades en el cas han convocat
una nova protesta aquest diumenge a la plaça de la Vila.

Arrenquen els treballs previs
a l’enderroc de la Mobba

Un operari, treballant. Foto: Arxiu

Badalona, un dels llocs on
el Govern vol el toc de queda

POLÈMICA4Els treballs de buidatge previs a l’enderroc de la
Mobba van arrencar dilluns.
Aquesta actuació té lloc després
que l’Ajuntament de Badalona
formalitzés l’adjudicació de les
obres de demolició de l’edifici el
passat 9 de juliol. La previsió és
que l’enderroc s’allargui entre
quatre i sis mesos.
Durant aquest primer mes,
els operaris s’encarregaran de
buidar l’interior de l’edifici i de

classificar el material contaminant com plaques de fibrociment. Un cop superada aquesta
fase ja es podrà accedir amb
maquinària pesant.
La imatge actual de l’interior
de la Mobba contrasta molt amb
la que presentava fa uns mesos.
Des de l’expulsió dels artistes,
l’espai s’ha degradat a passes
agegantades i han aparegut parets tirades, portes i baranes arrancades i muntanyes de runa.

Malestar a la Mora per la falta
d’interès per recuperar la platja

El front litoral a la Mora amb tanques per la contaminació. Foto: AV La Mora

CONTAMINACIÓ4Els veïns del
barri de la Mora de Badalona fa
tres anys que reclamen la descontaminació del seu tram de
front litoral. Les tanques que
delimiten els solars afectats
han estat l'única mesura que
aquest veïnat ha vist sobre el
terreny des que les obres per reparar un col·lector d’aigües residuals fessin aflorar restes tòxiques d’una antiga companyia química.
El recent tancament per
contaminació de la platja del Litoral a Sant Adrià ha fet revifar
aquesta reivindicació i ha esperonat el malestar veïnal per la
falta de compromís amb el bar-

ri, que tres anys després encara espera l’inici dels treballs de
descontaminació per part del
govern espanyol. En aquest
sentit, l’Associació de Veïns La
Mora Port Badalona ha emplaçat el consistori a assumir la
seva “responsabilitat” en la recuperació del front litoral i ha
reclamat que la descontaminació es faci simultàniament als
dos municipis afectats.
Des de l’associació veïnal sí
que van poder celebrar la setmana passada la signatura del
conveni per enderrocar part del
mur que flanqueja les Tres Xemeneies per poder eixamplar
el carrer Eduard Maristany.
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Tradició | Una Festa Major amb més segell colomenc

15 de juliol del 2021

Santa Coloma de Gramenet ja ha iniciat els preparatius per celebrar la Festa
Major d’Estiu 2021 del 3 al 6 de setembre. La programació prevista preveu una
seixantena d’activitats diferents on tindrà un gran protagonisme el talent local.

La Generalitat mantindrà
el reforç policial a Santa Coloma
SEGURETAT4Santa Coloma de
Gramenet seguirà comptant
enguany amb un reforç policial
per part de la Generalitat. Així
ho va confirmar divendres el flamant conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena, en el marc d’una
nova sessió de la Junta Local de
Seguretat. El consistori colomenc no haurà de renunciar
d’aquesta manera als tretze
efectius que es van acordar destinar al municipi l’any passat
per combatre la inseguretat i el
repunt de robatoris viscut amb
la desescalada.
“Valorem positivament la
consolidació dels tretze agents a
la nostra ciutat. La bona coordinació que existeix entre els diferents cossos de seguretat ha suposat l’increment de l'eficàcia policial”, assenyalava l’alcaldessa
Núria Parlon després de la reunió de la Junta, on es van presentar les últimes dades sobre
criminalitat a la població. Segons
informa el govern català, durant
l'últim trimestre de l'any s’ha
produït una lleugera disminució

La Biblioteca Central, tancada
per obres a la climatització
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet
ha informat del tancament temporal de la Biblioteca Central per
obres en el sistema de climatització. Segons apunta el consistori en un comunicat, la previsió
és que les obres s’allarguin uns
tres mesos, de manera que l’equipament podria reobrir de
cara a l’octubre.
Aquesta actuació consistirà
en la instal·lació d’un nou sistema de control domòtic –regulació de la temperatura i de la renovació d’aire a les diferents estances– que millorarà l’eficièn-

cia energètica dels aparells de climatització, generant menys consum i emissions atmosfèriques.
Per poder donar cobertura als
usuaris de l’equipament, les biblioteques de Can Peixauet i
Singuerlín-Salvador Cabré ampliaran el seu horari, obrint totes les tardes entre setmana i els
matins de dimarts a dijous.
Al municipi veí de Badalona
tenen molt present la situació
que va viure la Biblioteca de
Can Casacuberta, tancada fa
més d’un any per problemes en
el sistema de climatització i que
no podrà reobrir fins a la tardor.

Elena i Parlon a la Junta Local de Seguretat. Foto: Àlex Recolons /ACN

en els fets delictius –respecte al
mateix període de l’any 2019– i
també han augmentat el nombre
de casos resolts.
“Tot això respon a la intensitat de les mesures per perseguir
delictes, no només l’augment
d’efectius i mitjans, sinó també
de l’eficàcia i la coordinació entre policia local i Mossos d’Es-

quadra”, apuntava Elena, que
considera que les dades avalen
que Santa Coloma és una ciutat
“segura”. En aquest sentit, consistori i Generalitat ja estan treballant per implementar el Pla
Especial d’Estiu 2021, un operatiu conjunt per ampliar la presència policial als carrers i el patrullatge en els pròxims mesos.

La Biblioteca Central en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament
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Serveis | Un bus connectarà la platja del Litoral amb el Port Fòrum
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L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posarà en marxa aquest divendres un servei especial de
bus llançadora que connectarà la platja del Litoral –tancada per contaminació– amb la platja del
Port Fòrum. El servei estarà operatiu de 8 a 20h cada 20 minuts i almenys fins al 12 de setembre.

Stop Crematori portarà el cas
del tanatori al Tribunal Suprem
TRIBUNALS4Nou revés judicial
per a la plataforma Stop Crematori de Sant Adrià de Besòs.
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha decidit
finalment desestimar el recurs
d’apel·lació interposat per l’entitat contra la sentència que descartava irregularitats en l’atorgament de les llicències de construcció al Tanatori del Litoral.
En la seva sentència, el TSJC
considera que l’activitat del crematori està suficientment justificada i es posiciona favorablement al veredicte de la jutgessa
d’Instància del Jutjat Contenciós
Administratiu número 10 de
Barcelona, que ja va desestimar
la denúncia presentada per la
plataforma i que tampoc va aplicar les mesures cautelars contra
l’obertura de l’equipament que
l’entitat veïnal havia sol·licitat. A
través d’un comunicat, Stop Crematori agraeix el suport rebut en
tot el procés i anuncia la seva intenció de portar el cas al Tribunal Suprem mitjançant un recurs de cassació.

Colau diu que amb el Besòs
hi ha un“deute històric”

ENTREVISTA4L’alcaldessa de
Barcelona i presidenta de
l’AMB, Ada Colau, considera
que els municipis que conformen l’eix Besòs tenen tot el
dret a queixar-se per la falta
d’inversió en aquesta zona. En
una entrevista al diari Línia, Colau assegura que les administracions tenen un “deute històric” amb el Besòs, però apunta
que sí que hi ha una “sensibilitat” especial per part de Barcelona per capgirar la situació.
“Fa falta un pla de barris a
escala metropolitana, perquè
els diners que aporta Barcelona a l’AMB vagin on més es ne-

cessiten. No només, però sobretot als barris del Besòs. Ara
cal que aquesta mirada també
la tinguin la Generalitat i l’Estat”, assenyala l’alcaldessa, que
recull d’aquesta manera la mà
estesa que li va oferir la flamant batllessa de Sant Adrià,
Filo Cañete, en una entrevista
a Línia Nord.
Colau creu que s’ha de pensar Barcelona amb una mirada
metropolitana i considera que
iniciatives com aquest pla de
barris o l’operador metropolità
d’energia van encaminades a
fer aquest procés de reflexió i a
avançar en aquest sentit.

El Tanatori del Litoral de Sant Adrià de Besòs. Foto: Línia Nord

“Sabem que no serà fàcil arribar al Suprem, ja que en l’actualitat són pocs els recursos
admesos a tràmit, però la perseverança i la lluita són uns dels
valors de l’associació”, apunta
l’entitat, que considera que no
s’ha valorat la jurisprudència
existent pel que fa a la distància
entre els forns crematoris i els
habitatges més propers.

La lluita de l’entitat Stop
Crematori es remunta fins al
2016. Aquesta agrupació veïnal
sempre ha denunciat que a Sant
Adrià de Besòs ja es concentren
prou fonts de contaminació,
com la central tèrmica o la incineradora TERSA, i que les llicències ambientals i d’obres del
Tanatori del Litoral es van concedir de forma irregular.

Colau, durant l’entrevista amb el diari Línia. Foto: Joanna Chichelnitzky
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Montgat | Tiana
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Dades | Tiana, entre els municipis menys sostenibles

15 de juliol del 2021

Un estudi de l’AMB revela que els municipis metropolitans amb més renda per
càpita són els que més electricitat i aigua consumeixen. Tiana es troba entre els
deu primers a nivell de consum elèctric i entre els tres primers en consum d’aigua.

Tiana acaba tancant el polèmic
grup veïnal de WhatsApp
POLÈMICA4L’Ajuntament de
Tiana ha clausurat finalment el
polèmic grup de WhatsApp que
va crear per compartir informació institucional entre la ciutadania. El consistori ha pres
aquesta mesura a requeriment de
l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, que encara manté
obert un expedient sancionador
contra l’administració local per
facilitar informació privada de
veïns de municipi.
“Us informem que aquest
grup de WhatsApp queda inactiu degut a les debilitats que
presenta l’aplicació en matèria de
seguretat i per al compliment de
la Llei Orgànica de Protecció de
Dades”. Amb aquestes paraules
s’informava el passat divendres
als membres del grup del tancament d’aquest. Fonts de l’equip
jurídic municipal han explicat a
Línia Nord que aquesta és una
de les mesures que va requerir
Protecció de Dades al consistori en una resolució recent de l’expedient del cas. En aquest document, l’ens depenent de la

Façana principal de l’Ajuntament de Tiana. Foto: Ajuntament

Generalitat també instava el govern local a implementar una sèrie de recomanacions per millorar el tractament de dades i evitar noves irregularitats.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha optat per donar
continuïtat a la tasca informativa que feia el grup, però a través de la plataforma Telegram,
ja que aquesta companyia garanteix en major mesura la privacitat dels usuaris.
El procediment sancionador
obert determinarà doncs sí el

consistori ha vulnerat amb el
grup el principi de transparència
del reglament europeu pel que fa
al tractament de dades personals
i a la seva lliure circulació. En cas
afirmatiu, el govern local podria exposar-se a una sanció administrativa.
Cal recordar que l’ens va justificar l’obertura d’expedient en
el fet que els membres del grup
podrien accedir sense cap mena
de filtre a dades de la resta de
participants, com per exemple el
seu número de telèfon personal.

Segona fase de reforma del
passeig marítim de Montgat

OBRES4L’Ajuntament de Montgat i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) ja han posat en
marxa la segona fase de reforma
del passeig marítim del municipi. Les obres es faran en un tram
de gairebé noranta metres de
llarg i té un pressupost previst de
prop de 632.000 euros. La previsió és que la reforma s’allargui
uns vuit mesos.
La segona fase del projecte de
remodelació del passeig té lloc
un cop finalitzades les obres per
reparar el tram que havia resultat malmès a causa d’un esfon-

drament provocat pel pas de
diversos temporals. En el cas de
les obres d’aquest tram del passeig –situat a l’altura de l’estació de Montgat Nord, al límit del
municipi amb el Masnou–, qui
se’n va fer càrrec va ser la companyia ferroviària Adif. La reforma es va acabar allargant
més del previst a causa de problemes tècnics.
Tal com recull el Tot Badalona, amb aquesta nova actuació
el consistori pretén fer més accessible la platja, ampliant el
passeig fins als sis metres.

El tram del passeig que va resultar malmès pels temporals. Foto: Ajuntament
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Futbol americà | Calatayud s’estrena amb l’absoluta espanyola

El Team Spain de futbol americà, amb l’entrenador dels Badalona Dracs Óscar Calatayud
al capdavant, es concentrarà aquest cap de setmana (entre divendres i diumenge) a
Vilanova del Vallès per preparar la fase de classificació del Campionat d’Europa.

Vives, Vila, Busquets, Paul...
més peces per al Joventut
» El sènior masculí de Carles Duran ja coneix quins seran
els seus nou rivals en la fase de grups de l’EuroCup 2021-22
Pau Arriaga
BADALONA
Després d’un primer tram de
mercat amb més protagonisme
per a les sortides que no pas per
a les incorporacions, en els darrers dies la Penya ha anunciat diverses incorporacions per als
seus equips sèniors.
Dijous passat es va escenificar
el retorn de Guillem Vives, format
al planter verd-i-negre, i que torna a Badalona després de set
temporades al Valencia Basket.
“Estic molt content de tornar a
casa, al meu club i amb molta
il·lusió de començar a treballar”,
va assegurar el base barceloní,
dient que quan va rebre la trucada del Joventut va dir als seus
agents que volia tornar.
L’endemà a la tarda es va
anunciar una nova incorporació
per al sènior femení, que el curs
que ve serà un dels equips de la
Liga Femenina Challenge (que
començarà l’últim cap de setmana de setembre a Extremadura). Es tracta de la badalonina
Mireia Vila, procedent del Maresme Boet Mataró. “Soc de Ba-

Vila, experiència pel al CJB. Foto: FSA

Vives torna a casa després de set cursos a València. Foto: CJB

dalona, he crescut veient partits
a l’Olímpic i em fa molta il·lusió
que el femení hagi fet un pas endavant, vull ajudar-lo a créixer”,
va dir l’aler, que té experiència a
Liga Endesa amb el Femení Sant
Adrià i que també ha jugat a la lliga universitària dels Estats Units.
El ritme d’anuncis no va baixar ni tan sols el cap de setmana.
I és que dissabte es confirmava la
incorporació (o, millor dit, el retorn) de l’aler estat-unidenc Brandon Paul. El jugador, que també
pot jugar d’escorta, ha signat per
un any i tornarà a vestir de verdi-negre després de cinc temporades. En aquest període, Paul ha
jugat a Turquia, Grècia, Austràlia, la Xina i el seu país.
El primer moviment de la
setmana, anunciat dilluns, és
l’ascens definitiu de Pep Busquets al primer equip. L’escorta
de Granollers va jugar bona part
del curs passat amb el Bàsquet Girona de LEB Or, però el tram final de la temporada ja el va fer a
les ordres de Carles Duran.
L’endemà es va fer oficial l’arribada d’un altre exterior, el base
dominicà Andrés Feliz, que la
temporada passada va ser decisiu

en l’ascens del CB Prat (equip
amb el qual el Joventut té un
acord de vinculació) a la lliga
LEB Or. El jugador, que té 23
anys, signa fins al 2023.
Per últim, ahir va ser el dia de
Derek Willis, un aler-pivot nordamericà (cridat a ser el relleu de
Conor Morgan). Si no hi ha cap
contratemps en forma de baixa
inesperada, amb l’arribada de
l’interior la plantilla està tancada.

“UN CAMÍ DUR I DIFÍCIL”
Per altra banda, des de divendres
passat els verd-i-negres ja coneixen quins seran els seus nou rivals en la fase de grups de l’EuroCup 2021-22.
La Penya jugarà contra l’Andorra, el Lokomotiv Kuban Krasnodar rus, el Partizan serbi, el
Lietkabelis lituà, el Dolomiti italià, el Boulogne Metropolitans 92
francès, el Turk Telekom turc,
l’Hamburg Towers alemany i
l’Slask Wroclaw polonès.
El director esportiu del club,
Jordi Martí, va dir després del
sorteig que no hi havia cap rival
fàcil i que als de Duran els espera “un camí dur i difícil” si volen
superar aquesta fase prèvia.

Títols de Catalunya sub 18
per a Zurita i García, de la UGE

ATLETISME4Laia Zurita i Marc
García, de la UGE Badalona, són
els nous campions de Catalunya
sub 18 en la prova dels 400 metres. Els dos joves valors del club
van tornar a brillar a Granollers
i, a més, Zurita va aconseguir penjar-se l’or rebaixant la millor
marca històrica del campionat.
Zurita ja havia estat la millor
en la seva sèrie de semifinals, accedint a la final amb una de les
dues marques de les tres sèries
inferiors al minut, però a l’hora
de la veritat encara va rendir millor; va completar la volta en 56

segons i 44 centèsimes, convertint-se en la nova plusmarquista del Campionat de Catalunya
de la categoria.
García, en canvi, no va accedir a la final amb la millor marca de les semifinals, però els 49
segons i 39 centèsimes que va registrar van ser suficients per coronar-lo com el millor atleta del
país en aquesta distància.
A la capital del Vallès Oriental també van competir Judit
Bruno, Hugo Habas, David Ballester i Francesc Nicolás, tot i
que no van pujar al podi.

La selecció, campiona
d’Espanya de futbol platja

A l’equip hi ha tres jugadores del Sant Gabriel i una del Seagull. Foto: FCF

FUTBOL PLATJA4La selecció absoluta de futbol platja, amb quatre jugadores d’equips de la comarca (Paula Navas, Anna Pascual i Alba Sánchez del Sant Gabriel i Adriana Manau del Seagull), s’ha proclamat campiona
d’Espanya per segon cop. El primer títol el van guanyar el 2017
a San Pedro del Pinatar, una localitat de la Regió de Múrcia.
De fet, l’equip de Javier Reyes va guanyar el títol sense ni tan
sols haver de trepitjar la sorra de
la platja de San Joan d’Alacant
per jugar el seu darrer partit

contra Andalusia, ja que la selecció de les Illes Canàries, l’única
que podia disputar-li el títol, havia perdut el seu partit de la jornada de divendres.
Catalunya, doncs, va acabar
la competició invicta, havent
guanyat els tres primers partits,
1-7 contra Extremadura, 3-1 contra les Canàries (amb hat trick de
Manau) i 1-8 contra la Comunitat Valenciana. L’únic dels seus
quatre enfrontaments que no
va acabar amb un triomf de la selecció va ser el 3-3 de la darrera
jornada contra les andaluses.
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| Warhammer
Aquest mes de juliol s’estrena Warhammer 40.000: Battlesector, el
nou videojoc d’aquesta clàssica saga. Per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@ccgolferichs)

Aida Domènech (Badalona, 1989) fa més de
deu anys que es va convertir en Dulceida,
nom amb el qual ha esdevingut la influencer
espanyola més seguida i coneguda. Va començar amb un blog de moda, va continuar
amb un canal de YouTube i finalment amb un
perfil d’Instagram on ja acumula gairebé tres
milions de seguidors. La xarxa social on no li
ha anat tan bé ha estat Twitter, un espai que
va haver d’abandonar després de protagonitzar múltiples polèmiques. Sigui com sigui, un
dels moments de la seva vida dels quals més
es va parlar va ser el seu casament amb Alba
Paul el setembre de 2016. Per això aquest mes
de juliol ha sorprès molt una notícia que Dulceida ha explicat entre llàgrimes: “Ens hem
donat un temps”. Els fans esperen que la història d’amor pugui sobreviure a aquesta crisi.

Festival Tangent
El districte de l’Eixample de Barcelona torna a estar d’enhorabona. La cinquena edició del Tangent, el Festival de
les Arts de l’Eixample, va arrencar el passat 6 de juliol i s’allargarà fins al dia 30, omplint els sis centres cívics del districte d’art i cultura. Enguany s’han programat divuit espectacles de dansa, música, teatre i circ als centres cívics
Casa Elizalde, Ateneu Fort Pienc, Urgell, Casa Golferichs,
Cotxeres Borrell i Sagrada Família. La quarta edició del festival es va haver de celebrar a la tardor passada i no a l’estiu
per la pandèmia, però aquest cop ha tornat a la normalitat.
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Bruna. Una mirada trans
Jaume Cela i Xavier Cela

Ximpanzé
Agustí Franch

Magia
Álvaro Soler

Ama
Júlia De Paz Solvas

L’autor de literatura infantil i juvenil Jaume Cela i l’expert en estudis de gènere,
masculinitats i psicologia juvenil Xavier
Cela s’han aliat per escriure Bruna. Una
mirada trans (La Galera), que aborda el
tema de la transsexualitat en l’adolescència i la joventut. Es tracta d’una exploració tendra, honesta i divertida sobre la identitat i la sexualitat.

El Marc, un home trans embarassat, arriba a la consulta de ginecologia, on ha d’aguantar la mirada inquisidora de la resta
de pacients. Aquest detonant farà que ens
convidi a conèixer la seva història i el veurem en lluita amb si mateix per acceptarse, alhora que haurà de fer front al distanciament d’un pare que no el comprèn.
Al teatre Gaudí de Barcelona.

El cantant barceloní Álvaro Soler publica el seu tercer àlbum d’estudi: Magia
(Universal Music). Es tracta d’un treball discogràfic en el qual s’ha “deixat la pell”, tal
com ha afirmat en una entrevista a la Cadena 100. L’autor d’èxits estiuencs com
Bajo el mismo sol o Sofia presenta ara tretze noves cançons, entre les quals hi ha
una col·laboració amb Cali y El Dandee.

Ama explica la història de moltes dones
que s’enfronten soles a la mitificada
maternitat. Després de moltes advertències, l’Ade fa fora la Pepa de casa seva.
La Pepa es queda al carrer amb la seva
filla de sis anys, la Leila. No tenen ningú
que les ajudi, però lluitaran per trobar un
lloc on viure i acabaran creant un vincle
molt fort entre mare i filla.
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ESTILS DE VIDA
Dormir bé quan fa calor
Foto: Pexels

i

BENESTAR

uan parlem de les nits d’estiu ens imaginem fent sopars a
la fresca, anant de festa major o passejant fins tard per la
platja amb els amics. Però, siguem realistes, les nits d’estiu també són aquells moments de fer voltes sobre nosaltres
mateixos al llit, intentant notar un mínim corrent d’aire que sovint no arriba. La calor no és bona companya a l’hora de dormir.
Aleshores, què podem fer per dormir bé durant l’estiu?
Com durant tot l’any, si fem exercici durant el dia i, en general, tenim dies actius, arribarem a la nit més cansats i ens serà
més fàcil adormir-nos. Si amb això no n’hi ha prou, hi ha altres
consells que podem seguir. Per exemple, quan fa molta calor, el
millor que podem fer és deixar les finestres tancades i les persianes abaixades del nostre dormitori durant el dia, i obrir-les al vespre. Així aconseguirem que l’habitació no s’escalfi tant de dia i
que hi entri la fresca quan marxi el sol. L’aigua no podia faltar en
aquesta llista de consells: abans de dormir, beure un got d’aigua
freda i fer-se una dutxa tèbia (si és freda, de seguida notaràs la
calor quan en surtis). Pel que fa a la roba, pots prescindir-ne o fer
servir un pijama ample i de cotó o un altre teixit suau i lleuger.

Les claus
DIES ACTIUS

És important fer exercici i estar actius durant el dia per tal
d’arribar a la nit cansats i que ens costi menys dormir

HABITACIÓ

Quan fa molta calor és millor tancar les finestres i abaixar
les persianes del dormitori durant el dia i obrir-les a la nit

AIGUA
PIJAMA?

Abans de dormir va molt bé beure un got d’aigua freda i fer-se
una dutxa tèbia: si és freda, de seguida es nota la calor en sortir
Si no vols prescindir del pijama, fes-ne servir un que sigui ample
i de cotó o d’un altre teixit similar, suau i lleuger
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