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SANTA COLOMA pàg 10

Badalona és la ciutat de
l’àrea metropolitana on hi ha
més percepció d’inseguretat

Dol a la ciutat: mor per
Covid el regidor socialista
Pedro Cano als 66 anys
12 anys

línianord
L’únic setmanari del Barcelonès Nord

22/7/2021 · Núm. 390 · linianord.cat

Polèmica pel tancament d’una
escola concertada badalonina
Foto: Desmontando a Séneca

El Col·legi Boix de Bufalà anuncia sobtadament que tanca, però la Generalitat diu que no ho autoritza pàg 6
Entrevista a
Jorge Javier Vázquez
Presentador de programes
del cor, actor i escriptor
pàgs 8 i 9

SANT ADRIÀ pàg 10

“La Badalona
de fa 40 anys
era molt fosca,
la d'avui és
una meravella”

L’Ajuntament farà noves
proves de contaminació
a la zona de la Catalana
TIANA pàg 12

Antifrau investigarà les
obres del cine a l’Albéniz
ESPORTS pàg 13

L’hora olímpica de Bragado,
Belmonte i Domínguez
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La Guàrdia Urbana de Badalona és la pitjor valorada de totes les policies locals metropolitanes. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Un suspens en seguretat
» Badalona és la ciutat metropolitana amb pitjor percepció de la seguretat per part dels seus veïns
» Entitats veïnals atribueixen aquesta situació a una falta d’inversió i d’efectius policials crònica
Anton Rosa
BADALONA
La seguretat és una de les grans
assignatures pendents de Badalona. Així ho consideren els seus
veïns, que en l’últim informe publicat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) suspenen la ciutat en aquest àmbit, situant-la
com el municipi metropolità amb
la pitjor valoració.
Segons els indicadors analitzats en aquest estudi, que es fa un
cop a l’any comparant dades estadístiques i enquestes sobre els
diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
Badalona va ser durant el 2020 la
ciutat metropolitana amb la pitjor percepció de la seguretat per

part dels seus veïns amb una
nota de 4,85 sobre 10. El municipi és l’únic que suspèn en aquest
indicador de l’AMB, malgrat que
les poblacions veïnes de Santa Coloma i Barcelona se situen al límit
de l’aprovat amb 5,29 i 5,21 respectivament.
En aquest sentit, la Guàrdia
Urbana de Badalona també registra la pitjor valoració de totes les policies locals metropolitanes amb un 5,78, lluny del
6,62 de la Policia Local de Santa Coloma o del 6,29 de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
UN PROBLEMA ENDÈMIC
Aquestes preocupants estadístiques no són cap sorpresa per a la
Federació d’Associacions Veïnals
de Badalona (FAVB). “A Badalona tenim un problema de civisme
i convivència. Tenim menys efec-

tius a la Guàrdia Urbana que fa
quinze anys perquè hem anat
perdent agents i les places no
s’han cobert”, assegura Enrique

POCA INVERSIÓ
PÚBLICA PER VEÍ
4L’informe de l’IERMB
també recull que Badalona és la tercera ciutat de
l’AMB amb menys inversió
pública per habitant entre
2018 i 2019, després de
Pallejà i Montcada i Reixac, i alerta que l’índex
de transparència ha caigut progressivament en
els últims anys.
Lara, vicepresident de la FAVB.
Lara considera que aquesta percepció veïnal de la seguretat és fru-

it d’una falta d’inversió i de policies crònica que cap dels últims governs de la ciutat ha aconseguit
pal·liar de forma efectiva.
Una de les zones històricament castigades per aquesta situació ha estat el barri de Sant
Roc. “Som un districte atípic,
molt afectat per la pobresa i la droga. Molta gent només ha conegut
això. Fan falta un nombre important d’agents, però el canvi real
és a través de l’educació”, apunten des de l’Associació de Veïns,
que confien que la recuperació del
mòdul de la Guàrdia Urbana al
barri anunciada per Xavier García Albiol ara fa un any no sigui
“simbòlica” i vingui acompanyada d’un reforç dels efectius.
REVERTIR LA SITUACIÓ
L’executiu encapçalat per Albiol
és conscient de la situació en

què es troba la ciutat i comparteix
l'anàlisi de la FAVB sobre la falta d’inversió endèmica en seguretat. “Mai negarem que hi ha
problemes, però estem treballant per revertir la situació. És
una de les nostres prioritats”,
assenyalen fonts municipals, que
remarquen que en aquest mandat s’han impulsat iniciatives
com la Policia de Barri o la recuperació de la polèmica Unitat
Omega. Pel que fa a l’estudi, matisen que només assumeixen la
responsabilitat de la gestió feta
durant la segona meitat del 2020,
quan van accedir al govern.
Per la seva banda, el Sindicat
de Funcionaris de Policia (SFP) de
la Guàrdia Urbana calcula que actualment hi ha un dèficit d’una
cinquantena d’agents al cos i denuncia la falta de material policial,
com ara d’armilles antibales.

|4

línianord.cat

Opinió

22 de juliol del 2021

La lupa

S

Ara, l’habitatge
per Pedro Jesús Fernández

egons ens informen els mitjans de comunicació, l’alcalde de Badalona té signat un
conveni amb la Sareb pel qual aquesta societat, que disposa d’un gran parc d’habitatges integrat per immobles d’entitats financeres que van ser rescatades amb diners públics, cedirà al nostre Ajuntament 206 pisos.
Volem recordar-li a l’alcalde que tots els immobles que van ser traspassats a la Sareb ja eren
de titularitat pública pel fet que estaven en mans
d’entitats intervingudes i nacionalitzades.
No volem oblidar que el rescat bancari va costarnos més de 62.754 milions d’euros, és a dir, que cada
un de nosaltres hem pagat més de 1.300 euros.
Tampoc hem d’oblidar que, mentre les entitats
financeres eren rescatades amb els nostres diners,
molts veïns i veïnes eren desnonats per les mateixes entitats dels seus pisos per no poder pagar
la quota hipotecària o el lloguer.
A les persones que defensem que tothom té
dret a un habitatge digne i treballem per fer-lo realitat, lluitant contra els desnonaments, ens resulta incomprensible que, mentre l’administració
té dificultats per donar resposta a la demanda
d’habitatge pel fet de no disposar d’un parc d’habitatges suficient, les entitats financeres tinguin
un estoc d’habitatges buits. I encara més incomprensible és que les persones que necessiten accedir a un habitatge social ho necessitin precisament perquè les mateixes entitats financeres
n’han propiciat el desnonament.
Des dels col·lectius en defensa del dret a un habitatge digne per a tothom, considerem que no es
pot deixar passar una oportunitat única per iniciar la creació d’un parc d’habitatge social a Badalona, que permetria donar resposta a la greu situació d’emergència residencial que s’arrossega

des de fa anys a la nostra ciutat. Uns anys durant
els quals molts badalonins i badalonines van ser
desnonats del seu pis per no poder pagar el lloguer o la quota hipotecària.
Per això, aquests moviments volem que l’alcalde tingui en compte les següents propostes:
1. Si és cert que uns 170 d’aquests habitatges
cedits a l’Ajuntament estan ocupats, s’ha d’estudiar la situació de les persones residents en
aquests pisos i, quan se’n demostri la vulnerabilitat, regularitzar la seva situació i acordar un lloguer assequible perquè continuïn vivint en el mateix habitatge. No té cap sentit “vestir un sant, desvestint-ne un altre”.

No es pot deixar passar una
oportunitat única per crear un parc
d’habitatge social a Badalona
2. Si els 36 habitatges no ocupats necessiten reparacions, considerem –com ja vam proposar fa
anys– que aquestes actuacions s’han de fer amb
persones aturades a través de plans d’ocupació.
3. Elaborar un cens d’habitatges desocupats
permanentment i informar els propietaris de les
obligacions que tenen segons les normatives legals que existeixen, i de la possibilitat de cedir
aquests immobles a l’Ajuntament per ser destinats
a lloguer assequible.
4. Utilitzar el dret de tanteig i retracte per comprar habitatges desocupats i donar resposta tan
ràpidament com sigui possible a les més de 137 famílies que es troben en la Mesa d’Emergència a
l’espera d’un habitatge des de 2016.

Les millors

Gemma Sànchez / ACN

perles

5. Informar els jutjats que s’han d’aturar els
desnonaments, ja que l’Ajuntament està treballant
per solucionar el problema de l’habitatge i aconseguir que ningú es quedi al carrer. És un veritable disbarat que es continuï desnonant persones
d’habitatges que són propietat de grans tenidors
sense cap alternativa residencial.
6. De la partida pressupostària de 8 milions
d’euros destinada a desenvolupar un parc públic d’habitatge, considerem que s’ha d’utilitzar
preferentment per a l’adquisició i arranjament
de pisos i no per construir-ne de nous. Són molts
els avantatges que suposa aquesta actuació, entre altres, evitar estigmatitzar determinats territoris, ja que la població es distribuiria per tota
la ciutat.
7. Fer una diagnosi de la situació de l’habitatge a la nostra ciutat, ja que són molts els habitatges
que o bé no han realitzat l’ITE o, si ho han fet, els
propietaris no disposen dels recursos necessaris
per solucionar els problemes detectats.
8. Incentivar la rehabilitació i el lloguer a través d’ajuts als propietaris que no disposin de recursos i vulguin col·laborar amb l’Ajuntament per
incrementar l’oferta de lloguer assequible, ja que
el nostre municipi es troba dins “l’àrea de mercat
tens”, en la qual l’objectiu és contenir els preus del
lloguer.
9. Elaborar un Pla Local d’Habitatge amb la
col·laboració de totes les entitats i organitzacions
que treballem pel dret a un habitatge digne per a
tothom. Abans d’això, però, cal disposar d’un cens
d’habitatges buits propietat de grans tenidors.
10. Finalment, cal que els serveis socials i els
d’habitatge treballin conjuntament per facilitar
l’accés a un habitatge estable, abans que es produeixi la pèrdua de l’habitatge habitual.

LA FOTO

ns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,
però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

U

a policia atura un cotxe que porta la música molt forta.
Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li
pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuber Telmo Trenado i està gravat.

L

lits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors dels
Jocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin
sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

L

na dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset
(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

U
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Els semàfors

Aj. de Tiana

Tomas Drahovsky
El + llegit

El Port de Badalona ha posat
en marxa una prova pilot per
netejar la superfície de l'aigua
amb la utilització d'un dron.
Badalona és la primera ciutat
catalana que utilitzarà aquest
mecanisme i la previsió és que
també s’apliqui en altres ports.
pàgina 6

L'Oficina Antifrau de Catalunya
ha obert una investigació per
les obres del cinema a la Sala
Albéniz de Tiana i per la
polèmica dels pressupostos
participatius. Aquestes
indagacions neixen per esclarir
unes possibles "irregularitats".
pàgina 12

Tot i que l’Industrias Santa
Coloma no va accedir al
‘play-off’ pel títol, el gran any
d’un dels seus homes, l’aler
Tomas Drahovsky, ha servit
perquè el jugador estigui
nominat al premi de millor ala
de la temporada 2020-21.
pàgina 13
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Una menor adrianenca de 13 anys mor
en un xoc frontal entre dos cotxes a Vidreres

2

Els ministres ‘fake’

3

Sant Adrià farà noves proves de
contaminació als sòls de la Catalana

4

Antifrau obre una investigació per les obres
del cine a Tiana i pel cas dels pressupostos

5

Suspès el desnonament de la nau
ocupada al carrer Progrés de Badalona

Una ciutat amb ADN turístic
per Albert Ribas, subdirector d’edicions Línia

“B

arcelona ja no pot viure sense el turisme”.
Aquesta afirmació contundent és de Ramon Aymerich,
cap d’Internacional de La Vanguardia i autor del llibre publicat
recentment La Fàbrica de Turistes. El país que va canviar la indústria pel turisme. La tesi d’Aymerich, de forma resumida, és
que el turisme va ser i és clau en la
generació de riquesa a Catalunya,
però al mateix temps la seva força ha anat en detriment de la indústria. A mitjà i llarg termini, assegura, el turisme empobreix. Assumim, doncs, que Barcelona,
com moltes altres ciutats, està
concebuda d’una manera en la
qual el turisme és un pilar estructural. I crec que és tenint clara
aquesta premissa que es pot parlar
una mica sobre el binomi Barcelona-turisme, turisme-Barcelona.
Aviat farà un any i mig que la
maleïda pandèmia ens va deixar
Barcelona buida de turistes. Tots
recordem les imatges de fa quatre dies, absolutament insòlites, de
les parts més turístiques de la ciutat completament desèrtiques.
Passejar per les Rambles gairebé
sol, per exemple, generava una
sensació molt estranya, difícil de
descriure. Això va fer que s’anés
escampant la idea que arribava el
moment ideal de “replantejar el
model turístic de Barcelona”. Cito
aquesta frase, que l’hem sentit i
llegit moltes vegades, perquè em

sembla un bon exemple d’una
sentència força buida, la digui
qui la digui, que en realitat no
vol dir gran cosa.
Les conseqüències econòmiques de la desaparició del turisme durant molts mesos no cal
tornar-les a repetir. Ara el turisme ja va tornant i, tot i que
encara serà un estiu que no es
podrà comparar amb els d’abans de la pandèmia, el batec
turístic de la ciutat va en augment. I doncs, s’ha replantejat
el model turístic de Barcelona?
No, perquè en tan poc temps no
es pot replantejar gairebé res.
Això no significa que darrerament no s’hagin posat debats
sobre la taula, perquè ja hi havia iniciatives en marxa abans
que esclatés la pandèmia, però
no crec que es pugui parlar, ni
de bon tros, de cap canvi estructural. I crec que això és així
perquè tampoc es poden canviar gaires coses.
El model turístic de la ciutat
és una combinació que difícilment variarà, perquè Barcelona
té totes les característiques principals del turisme urbà i per això
és una ciutat tan atractiva internacionalment: patrimoni his-

Blanca Blay/ACN

Port de Badalona

Tribuna

tòric mil·lenari, oferta cultural
potent, turisme de negocis i
congressos, un comerç atractiu
i, també importantíssim, una
oferta d’oci nocturn i platja
molt destacable, resumint. Aquí
es podrien afegir diferents elements que configuren el model
turístic de la ciutat, com per exemple els creuers o, fins i tot, el
Barça. Tot això, juntament amb
el fet que sigui una ciutat barata per a una part important
dels turistes que la visiten, són
realitats que no canviaran o
que ho faran molt poc.
Amb tots aquests ingredients, els 1,6 milions d’habitants
de Barcelona han de tenir molt
present una cosa: viuen en una
ciutat que és una potència mundial del turisme, on aquest representa gairebé un 15% del
seu PIB. Em sembla que queda
clar que el turisme seguirà sent
el motor econòmic de la ciutat i
que tot plegat continuarà tenint
els seus avantatges i els seus inconvenients. Això voldrà dir
que a llarg termini, seguint la tesi
d’Aymerich, Barcelona s’anirà
empobrint? “A llarg termini tots
estarem morts”, va dir l’economista John Maynard Keynes.

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

#MésTocDeQueda

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 municipis, entre ells Lleida.

#RepuntDeCasos

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Catalunya gairebé el mateix nombre de persones a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#JeffBezos

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.
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Independentisme | Més suport per a Marcel Vivet

22 de juliol del 2021

Una pancarta en suport a Marcel Vivet llueix des de dilluns en un dels balcons de la plaça de la
Vila. El Grup de Suport va desplegar el cartell mentre el jove condemnat a cinc anys de presó
intervenia per trucada des de Brussel·les, on es va reunir amb Clara Ponsatí i Toni Comín.

Polèmica pel tancament sobtat
del Col·legi Boix de Bufalà
» El centre va dir dimarts a les famílies que no obrirà al setembre
» Educació no ho autoritza perquè s’ha comunicat fora de termini
EDUCACIÓ4Desconcert entre
les famílies del Col·legi Boix de
Badalona. La direcció d’aquest
centre situat al barri de Bufalà va
comunicar dimarts per sorpresa
als pares dels alumnes que l’escola no obrirà el pròxim setembre. Aquesta decisió deixa als
llimbs 27 professors i prop de 300
infants, que amb el tancament, si
s’acaba produint, hauran de ser
reubicats en altres col·legis.
La notícia saltava dimarts al
vespre, quan el centre enviava un
correu a les famílies per informar
de la clausura de l’escola. En
aquest comunicat, la direcció
apuntava que la pèrdua del concert de l’etapa d’Educació Infantil per tercer any consecutiu genera al col·legi un “greu problema de finançament” que fa que la
seva activitat no sigui “econòmicament viable i hagi de tancar”.
La decisió agafava per sorpresa molts pares, que ja havien
fet la matrícula i tenien confir-

POLÍTICA4Representants de la
plataforma Stop Cases d’Apostes
van acudir dilluns al Parlament
de Catalunya per reunir-se amb
diputats del grup d’ERC i exposar-los el cas del bingo al barri de
Llefià. En aquesta trobada, a la
qual van assistir també els regidors de l’Ajuntament de Badalona Alex Montornès i Anna
Maria Lara, es va posar sobre la
taula la necessitat de treballar en
una regulació i en moratòries de
llicències que permetin frenar la
proliferació de sales de joc i d’apostes arreu del territori.

Aquest moviment per part de
la plataforma arriba després que
l’Ajuntament de Badalona anunciés la setmana passada la voluntat d’impulsar una moratòria
en l’atorgament de noves llicències al municipi. Des de l’entitat valoren positivament aquesta mesura, però, insisteixen en
l’aturada de l’obertura del bingo
a Llefià, ja que consideren que hi
ha hagut irregularitats pel que fa
als permisos. En aquest sentit
confien que el consistori els tingui en compte per a l’elaboració
d’una futura regulació.

Façana principal del Col·legi Boix de Bufalà. Foto: Twitter (@davidGferriz)

mada la plaça pel curs vinent per
als seus fills. “Ens vam quedar en
estat de xoc. Ningú ens havia avisat de res”, lamenta Pepi Pastor,
una de les membres de l’AMPA,
que recorda que el col·legi sí que
ha aconseguit el concert per als
cursos de Primària i Secundària,
on totes les places estan cobertes.
Pastor va ser una de les mares
que es va acostar dimecres al matí
a la porta de l’escola per demanar
explicacions. També hi va acudir
l’Alexandra, mare d’un dels nens

que aquest setembre havia de començar P3 al centre. “Quan vaig
apuntar al meu fill, ningú em va
comentar res. Hem trobat a faltar transparència per part de la
direcció. Si ja ho sabien, perquè
no ho van dir abans?”, assenyala i afegeix que ni el professorat
coneixia la decisió.
Des del Departament d’Educació asseguren que no poden autoritzar el tancament perquè les
matrícules estan tancades i ja
se’ls ha atorgat dos concerts.

El Port de Badalona utilitzarà
drons per netejar l’aigua

El dron, al Port. Foto: ACN

El cas del bingo a Llefià arriba
al Parlament de la mà d’ERC

TECNOLOGIA4El Port de Badalona va posar en marxa aquest
dilluns una prova pilot per netejar la superfície de l’aigua amb la
utilització d’un dron. Aquest sistema desenvolupat per l’empresa catalana Ona Safe and Clean
permet manipular els aparells a
distància gràcies a un comandament. Badalona serà el primer
municipi de Catalunya que utilitzarà aquest mecanisme i la
previsió és que en els pròxims

quatre anys es pugui aplicar en
una dotzena de ports.
La iniciativa impulsada pel
Clúster Nàutic Català –amb el suport de l’Ajuntament i la Generalitat– consisteix en un dron en
forma de barca d’alumini reciclat
que té una autonomia d’unes
sis hores. Un cop troba un element surant a l’aigua, hi passa
per sobre i l’absorbeix en una cistella. Quan aquesta és plena s’extreu la brutícia manualment.

Suspès el desnonament
de la nau ocupada al Progrés

La protesta de diumenge a la plaça de la Vila. Foto: Twitter (@rotrenado)

TRIBUNALS4El polèmic desnonament de la nau ocupada al
carrer Progrés de Badalona ha
estat finalment suspès. La pressió veïnal i política de les últimes
setmanes ha acabat donant els
seus fruits i el llançament de la
setantena de persones que hi resideixen, que estava previst per
avui, ha acabat ajornant-se per
decisió judicial.
En un comunicat, les entitats
que han donat suport als afectats
consideren que amb la suspensió s’ha assolit l’objectiu immediat, però emplacen les dife-

rents administracions a presentar una “solució alternativa” per
a la setantena de persones que
encara viuen a la nau i que no tenen cap altra opció d’habitatge
al seu abast. Amb aquest objectiu es va celebrar diumenge la
concentració prevista per reclamar un habitatge digne per als
ocupants de l’edifici, que va
comptar amb el suport de regidors dels grups municipals de
Guanyem, ERC, comuns i JxCat.
Cal recordar que a les instal·lacions del carrer Progrés són
propietat de la Sareb.

Un estiu sense Festa Major?

TRADICIÓ4La polèmica saltava
el passat dijous. L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol,
anunciava la possible suspensió
de la Festa Major d’Agost a causa de l’evolució dels contagis per
coronavirus a la ciutat. La notícia
queia com un gerro d’aigua freda
entre les entitats, que esperaven
poder celebrar enguany una versió adaptada de la festivitat.
Amb l’objectiu de pressionar
el consistori, una dotzena d’agrupacions van signar un manifest en defensa de la celebració
d’una Festa Major “de mínims”.

“Les entitats creiem en l’ús intel·ligent de l’espai públic per al
desenvolupament de les nostres activitats, que ens identifiquen i són vitals per la ciutat.
Confiem en la nostra experiència i demanem que la festa es tiri
endavant amb seny i les mesures necessàries”, assenyalaven les
entitats, que recorden que ja es
va apostar per celebrar unes
Festes de Maig confinades i que
hi ha alternatives per no haver de
cancel·lar la festivitat.
Des de diversos grups municipals com ERC, Guanyem o

Jxcat ja s’han pronunciat per
mostrar la seva preocupació per
la possible suspensió de la celebració i han volgut manifestar el
seu suport a les entitats i la
seva proposta de mantenir una
festa “de mínims”.
Per la seva banda, l’executiu
encapçalat per Albiol no ha
volgut fer declaracions al respecte, però sí que ha apuntat, a
preguntes de Línia Nord, que
s’ha de “replantejar” la festivitat i que des de l’equip de la regidoria de Cultura s’està treballant en la qüestió.

La Festa Major d’Agost en una imatge d’arxiu. Foto: Twitter (@PereMtzCarrete)
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“Viure a Sant Roc era meravellós,
hi havia solidaritat i germanor”
Jorge Javier Vázquez

Presentador de programes del cor, actor i escriptor
Albert Alexandre
BADALONA
eriodista, escriptor, empresari, actor... Quina de les
definicions prefereix?
A veure, a veure... Tot això sona una
mica grandiloqüent! He escrit tres
llibres, però això no vol dir que sigui
escriptor. I és veritat, he produït algunes obres de teatre... Però al que
més m’he dedicat és a la televisió, i
m’encantaria seguir al teatre.

P

Ha participat en una trentena de
programes, en series, pel·lícules,
obres de teatre, ha escrit llibres...
D’on treu el temps?
La feina de presentador és molt
més senzilla del que sembla, perquè almenys jo només treballo
quan estic en pantalla. No soc dels
que quan hi ha un programa arriba
a primera hora del matí. Per exemple, a Sálvame les reunions comencen a les 9.30 o a les 10 del matí,
però jo no vaig a cap d’aquestes reunions de guió, investigació, direcció... Per a tot això hi ha un equip en
el qual has de confiar plenament. Jo
arribo simplement per presentar,
per la qual cosa treballo només el
que se’m veu a la tele, i posa-li una

hora més de maquillatge i vestuari.
El que passa és que, com que se’m
veu tant, sembla que no paro, però
tinc el meu temps de descans.
Però conjugar-ho amb el teatre o
els llibres...
Bé, sí... L’altre dia tornàvem de Torremolinos d’una funció i amb l’equip comentàvem que, en el cas
del teatre, és una cosa que t’ha d’agradar moltíssim, perquè arriba el
cap de setmana i has de deixar casa
teva, anar amb la maleta, el cotxe...
Però quan t’agrada, el teatre no es
converteix en una feina.
Què hi feien a Torremolinos?
Estem de gira presentant la nova
obra, Desmontando a Séneca. La veritat és que està funcionant molt bé,
estem molt feliços.
Entre els dies 23 i 25 de juliol la
presenten a Barcelona. Què es
trobarà l’espectador?
Desmontando a Séneca és una comèdia molt divertida sobre la vida,
en la qual ens fem preguntes que
ara, amb la pandèmia, tenen més
sentit que mai: Estem aprofitant el
nostre temps? Vivim la vida que ens
agrada? Això és el que tractem, i ho
fem en un to de comèdia i amb un
missatge superoptimista.

Per què Sèneca? Quina relació té
amb aquest filòsof clàssic?
Va ser una idea de Juan Carlos
Rubio, que és el director de les
meves tres obres. Quan el 2019 vaig
patir un ictus em va dir:“Mira, ha arribat el moment de fer un espectacle sobre què és la vida i quin sentit
té”. Ell tenia al cap fer un espectacle
sobre Sèneca i així va començar tot.
Realment, les coses que diu el filò-

“Si abans
gaudia de la
vida, ara ho faig
sense complex
de culpa”
sof semblen escrites ahir. L’ictus em
va fer posar els peus a terra. Vaig ser
conscient que tot té una data de caducitat. Si abans gaudia de la vida,
ara ho faig sense complex de culpa.
Això sí que és meravellós.
Què té el teatre que el faci tan
diferent?
Doncs miri, jo crec que sobretot és

l’intercanvi d’energies amb el públic. Això a la televisió no passa, perquè és un mitjà molt més fred.
Aquella complicitat que es crea,
aquells silencis, aquells riures... És
una cosa que sempre m’impacta.
I què té la literatura? Ha escrit dos
llibres que han estat un èxit. En
part, són llibres que tenen una
forta càrrega autobiogràfica.
Va ser molt terapèutic perquè vaig
indagar en moltíssimes coses de la
meva vida que tenia oblidades. Per
a la meva família també ho va ser,
perquè els vaig poder dir coses que
no havia pogut dir al seu dia. Per exemple, com vaig viure la meva homosexualitat i perquè no els hi vaig
explicar. Crec que em van conèixer
millor gràcies als llibres.
També hi parla dels anys que va
viure a Badalona. Va néixer el
1970. Com era aquella ciutat quan
era un nen?
Era una ciutat molt complicada,
perquè jo vaig néixer a Sant Roc i
era un barri bastant conflictiu. Hi
havia moltíssima immigració. Compartíem barri gent vinguda de gairebé tots els indrets d’Espanya.
Fixi’s si era curiós que tots tenien un
sobrenom al barri, i hi havia una
persona, la del primer segona, que

parlava català. Sap com era coneguda? La catalana! Com si fos una
cosa exòtica. Era un barri complicat
perquè patia molt les crisis econòmiques. De totes maneres, va ser
meravellós viure aquí, perquè hi
vaig trobar un lloc en el qual hi
havia moltíssima solidaritat i germanor entre veïns... Recordo estar
permanentment amb les portes de
casa obertes. Tot i la duresa del
barri, néixer a Sant Roc em va marcar molt, i per a bé. És veritat que a
mi em feia molta vergonya dir que
vivia a Sant Roc i aleshores deia que
vivia al costat dels bombers, perquè
Tarradellas hi va inaugurar un parc
de bombers diminut. Amagàvem
que vivíem a Sant Roc. Miri, ara fa
poc, Miguel Poveda, que és de Bufalà, em deia que quan anava a Sant
Roc tenia una mica de por [riu]. Però
en realitat era meravellós... Quan arribaven les revetlles de Sant Joan...
I quina relació tenia amb Barcelona? Hi anava sovint?
Vivíem en un barri de la perifèria de
Badalona i quan anàvem al centre
de la nostra ciutat dèiem que anàvem a Badalona. Imagini’s quan havíem d’anar a Barcelona! Per a mi era
una excursió. Recordo que m’encantava que el meu pare m’hi portés en metro. Era una aventura.4
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“Als diaris de dretes només
hi ha manipulació i mentides”

Com veu Badalona i Sant Roc
avui dia?
Doncs ha canviat molt. Fins i tot
han enderrocat el bloc on vaig
viure. Ja no existeix... Em va impactar moltíssim. La Badalona d’avui
no té res a veure amb la que jo vaig
conèixer. Per als que vam viure a la
ciutat de fa 40 anys, la d’ara és una
meravella.
No té nostàlgia?
La ciutat és millor. Ha fet canvis que
eren impensables quan jo hi vivia.
La zona industrial, per exemple, era
molt fosca, contaminada... Fixi’s
com ha quedat la fàbrica d’Anís del
Mono. Però bé, no només era Badalona. L’Espanya d’aquella època
era fosca. Recordo que el Bilbao d’abans del Guggenheim també era
molt complicat...
I el Madrid al qual va arribar l’any
1995, també era fosc?
No, en absolut. Va ser el lloc on probablement millor m’ho he passat i
més he gaudit. Era una ciutat que
tenia mitificada, perquè jo sempre
hi havia volgut viure i, sens dubte,
no em va defraudar. Em vaig trobar
una ciutat molt divertida, molt viva,
amb moltíssima gent amb la qual
compartir moltes coses, que venia
d’altres ciutats i que volia obrir-se
camí en el món del teatre, del periodisme... Madrid va ser sinònim
de llibertat. Era la primera vegada
que vivia sol, amb 25 anys, i sortia
per on volia sense por que em veiessin. El Madrid d’aquella època és
com de somni. M’ho vaig passar
molt bé durant molts anys.
Aleshores escrivia a la revista
Pronto. Com era treballar-hi?
Molt divertit! En aquella època no hi
havia televisions que dediquessin
espai al món del cor, i a les quatre revistes que ho feien ens coneixíem
tots. Era un Madrid sense crisi econòmica, on es feien inauguracions
absolutament per a tot... Un perfum, una pel·lícula, un disc... Madrid
era una festa.
Encara és una festa?
No. La crisi del 2008 va ser duríssima

i quan ens estàvem recuperant ha
vingut la pandèmia. A més, a mi no
m’agrada el que ha passat amb la
comunitat de Madrid. Isabel Díaz
Ayuso no m’agrada gens.
Després va anar a Antena 3. Com
va ser el canvi?
Em va fer una entrevista Rosa Villacastín, li vaig agradar i em va trucar
per col·laborar a Extra Rosa, que
tenia molt èxit. Vaig començar allà
de rebot. Jo he tingut molta sort a
la vida, i professionalment he anat
avançant molt a poc a poc. Això
m’ha ajudat a consolidar-me i a no
fotre’m grans hòsties.

“Sálvame
mostra cada dia
un trosset de
vida, la gent s’hi
sent reflectida”
Menys a La Sexta, ha estat a totes
les grans cadenes privades espanyoles. Quina és la clau perquè
tothom el vulgui al seu equip?
Jo què sé... No crec que la clau es
trobi en una persona. Crec que es
tracta de ser al lloc indicat en el moment indicat. Potser la meva manera de fer televisió en una altra
època no hauria funcionat... Sobretot no has de fingir. Crec que la gent
detecta molt la impostura.
Ara que parla de dir el que es
pensa, vostè va ser de les poques
persones que va demanar un referèndum a Madrid el 2017. Com
va viure aquells mesos?
Recordo que hi va haver una època
especialment complicada quan em
va tocar presentar Gran Hermano
Revolution, que va ser el programa
menys vist de la història. Va ser molt
cansat. Crec i espero que ara estiguem en una situació millor i que
les parts puguin arribar a un acord
per a l’interès comú, però s’ha perdut massa temps.
Tornaria a viure a Catalunya?
Viuria en un lloc on hi hagués una
casa davant del mar. No sé quant
duraré a Madrid, perquè cada cop
se’m fa més llarg l’hivern. Trobo a
faltar la llum, la platja... M’agradaria
viure en un lloc on tots els mesos de
l’any pogués anar a la platja, i això
Catalunya no ho té. A la meva vida
només vull estius.
A la seva vida professional no
sempre ho ha tingut fàcil. Com va
viure que alguns companys de
professió, quan va rebre el premi

Ondas l’any 2009, critiquessin la
decisió del jurat?
Vaig viure-ho amb molta tristesa i
decepció i vaig aprendre una cosa
arran d’això: jo mai ho faria a un
company. Si no hi estic d’acord, silenci. Al principi em va fer molta
il·lusió el premi, però després tot es
va enterbolir i vaig acabar de l’Ondas una mica fart. És que no sé ni on
tinc el premi... Quan arribi a casa el
buscaré. Amb el temps penso que
no té sentit tot el que va passar... Si
fins i tot el Peret va parlar del meu
Ondas!

Foto cedida per la revista Lecturas

3Després hi va anar sovint per
estudiar Filologia Hispànica.
Sí, aleshores hi anava cada dia. A
més, sortia molt per la ciutat. Al cinema, al teatre, de festa... Ara, quan
comparo aquells anys amb els que
he viscut treballant, veig que aquella època no va ser la millor de la
meva vida. És una època en la qual
tens molta curiositat, però en què
també tens molta incertesa i molt
desassossec pel futur. A la meva
edat, quan arriba el juny i el juliol
penso: “Que bé que no he d’estudiar!”. M’agrada més la vida laboral
que la vida d’estudiant.

Quin ha estat el millor moment
de la seva carrera?
Jo crec que Sálvame. He après a
portar un plató, a conduir situacions complicades... En aquesta
professió som com els pilots d’avió.
Has de fer moltes hores de vol, de
directe, per saber portar un programa. Sálvame m’ho ha ensenyat.
I el pitjor?
En una carrera tan llarga hi ha molts
moments en els quals ho vols deixar. De vegades et preguntes: Què
faig jo aquí? Però al final veus que
ho fas perquè t’agrada.
Què n’opina de les persones que
diuen que els programes que fa
són teleescombraries?
Ja no m’afecta. M’encanta parlar
amb la gent que mira el programa,
perquè hi ha teleespectadors que
el veuen amb mirades diferents. Hi
ha qui ho fa per la xafarderia, qui el
mira en el pla psicològic o qui ho fa
per entretenir-se. Crec que Sálvame
mostra cada dia un trosset de vida.
Moltíssima gent se sent reflectida
en coses que es veuen en aquest
programa.
Ara, a més, el critiquen des de
l’extrema dreta. Per què?
L’extrema dreta sempre busca enemics, perquè els va bé per treure
vots, però jo procuro no entrar en
aquestes disputes. A més, són atacs
molt mediocres. Tot va començar
durant el confinament. A mi em va
semblar terrible el que es va viure i
com era l’oposició al govern. No era
oposició, sinó una maniobra per ferlo caure. Ho vaig denunciar. Si llegeixes els diaris de dretes penses
que estem vivint en un altre país:
tot són manipulacions i mentides.
Espero que la gent ho sàpiga veure.
Com veu les agressions homòfobes que es viuen últimament?
Em preocupen molt i estic convençut que aniran a més, perquè els
agressors se sentiran legitimats. La
gent del col·lectiu LGTBI et diu que
té por de sortir a la nit, i jo això no
ho he viscut en tota la meva vida. És
una regressió total i un retorn a l’època més fosca del país.<

J. J. VÁZQUEZ EN 10 RESPOSTES
1. Quin és el seu músic preferit?
Va per ratxes. Últimament estic escoltant
Agapimú, d’Ojete Calor i Ana Belén.
2. I el seu menjar favorit?
A l’estiu, el gaspatxo.
3. Quin programa que no ha presentat mai
li hauria agradat presentar?
La isla de las tentaciones.
4. Hi ha algun llibre que l’hagi marcat?
Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite.
5. I una pel·lícula?
Un lugar en el mundo, d’Adolfo Aristarain.
6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre?
Lamentablement, no [riu].
7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana
especial per a vostè?
Badalona.
8. I un lloc on passar les vacances?
Qualsevol amb platja, i si és possible fora de la Península.
9. Quin és el seu màxim referent professional?
Principalment, dones... Mercedes Milá o Teresa Campos.
10. I un referent en la seva vida personal?
Carmen Rigalt.
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Política | La ciutat impulsarà una Agenda Urbana Local
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Santa Coloma serà un dels set municipis que desenvoluparà una Agenda Urbana Local. El
consistori ha signat un conveni amb el govern espanyol per tal de desplegar un pla d’acció
a la ciutat que permeti consolidar polítiques socials, sostenibles i amb mirada feminista.

Mor per Covid el regidor
socialista Pedro Cano

POLÍTICA4Santa Coloma de
Gramenet ha estat de dol aquesta setmana per la mort del regidor del PSC Pedro Luís Cano.
Cano, que actualment s’encarregava de dirigir l’àrea de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme del consistori colomenc,
feia unes setmanes que estava ingressat per coronavirus a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de
l’Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona.
En un comunicat, el govern
local va lamentar la pèrdua i va
transmetre el més sentit condol
a familiars i amics del regidor
traspassat. “Consternada per la
notícia i la injustícia de la vida.
El meu condol a tota la família i
amics. Pedro, que la terra et sigui lleu”, assenyalava l’alcaldessa Núria Parlon a través d’un
missatge a les xarxes socials.
Durant els tres dies de dol decretats –dilluns, dimarts i dimecres–, les banderes de la fa-

El pintor Miquel Barceló en una imatge d’arxiu. Foto: Pere Francesch/ACN

El regidor Pedro Cano en una imatge d’arxiu. Foto: PSC Santa Coloma

çana del consistori van onejar a
mig pal i van lluir un crespó negre en record.

DE JAÉN A SINGUERLÍN
Nascut a Jaén el 1955, Cano va
instal·lar-se amb la seva família
al barri de Singuerlín de Santa
Coloma quan tenia només 9
anys. Aquí va començar a desenvolupar la seva faceta pública,
col·laborant amb diverses entitats i en especial amb el CF Sin-

guerlín. El seu salt a la política es
va produir el juny del 2015, després de convertir-se en el primer
president del Gremi d’Hostaleria de Santa Coloma.
En l’àmbit professional,
Cano va dedicar-se principalment a la producció d’espectacles i va ser responsable de personal en esdeveniments com
el Dr. Music Festival, l’Arenal
Sound, el Viña Rock, el Primavera Sound o el Festival Cruïlla.

Serveis | Sant Adrià estrenarà un geriàtric d’inspiració nòrdica

Sant Adrià de Besòs estrenarà en les pròximes setmanes la primera residència de gent
gran de Catalunya inspirada en el model nòrdic d'unitats de convivència, que permet que
cada resident tingui el seu propi espai i pugui fer ús de zones comunes amb grups reduïts.

Recta final de l’exposició de
Miquel Barceló a Can Sisteré

CULTURA4El Centre d'Art Can
Sisteré de Santa Coloma de Gramenet encara la recta final de
l’exposició Gest de la natura del
reputat artista mallorquí Miquel Barceló. Aquesta mostra,
que estarà disponible fins al pròxim 25 de juliol, ofereix una selecció de l’obra gràfica de Barceló
durant els anys noranta, que
està especialment influenciada
pels seus viatges a l’Àfrica, en
concret a la zona de Mali.

Barceló és un artista internacionalment reconegut que a
l’estat espanyol ha estat guardonat amb el premi Príncipe de Asturias de las Artes de l’any 2003
i amb el Premio Nacional de
Arte Gráfico del 2014. La mostra,
que es presenta en un recorregut
dividit en blocs temàtics, estarà
disponible una última setmana
a Can Sisteré sota control d’aforament i amb les mesures sanitàries corresponents.

Sant Adrià

Sant Adrià farà noves proves
de contaminació a la Catalana

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs s’ha compromès a fer noves proves per la
possible contaminació del sòl a
la zona de la Catalana. En la sessió del Ple del mes de juliol celebrada dilluns, els grups van
aprovar per unanimitat la moció
presentada per Sant Adrià En
Comú, ERC i Movem, que demanava analitzar un terreny on
actualment hi ha una zona verda i que en el passat podria haver estat el magatzem d’una empresa química local.
La proposta té també el suport de l’equip de govern, que,
malgrat assegurar que a l’arxiu
municipal no consta cap indici
d’aquest magatzem, s’ha compromès a fer noves proves del
sòl en tots els espais catalogats
com a zona verda del municipi.
“Més enllà del que diuen els
mapes actuals hem de fer cas del
que diuen els veïns de la zona
que constaten l’existència d’aquest magatzem. No podem
canviar el passat dels nostres

Els Mossos controlen el trànsit en un accident. Foto: Gerard Vilà/ACN

Una menor adrianenca de
13 anys mor en un xoc frontal

Unes obres en un dels solars de la zona de la Catalana. Foto: Twitter (@adrivilfer)

sòls, però sí el seu futur”, assenyalava al respecte la regidora
de Sant Adrià En Comú Irene
Aldabert, que agraïa en la seva
intervenció la tasca d'identificació de terrenys possiblement
contaminats que han realitzat
entitats com la Marea Verde.
En aquest sentit, les formacions també van insistir en la
necessitat de fer proves en els
solars de la Catalana on es va
instal·lar originalment aquesta

empresa química local, un espai
que va ser notícia a principis de
juliol després que diversos veïns alertessin de la represa d’unes obres en el terreny sense tenir en compte la seva possible
contaminació. Des del consistori
remarquen que en aquesta zona
abans hi havia pisos i solars,
però es comprometen a realitzar anàlisis del sòl en el moment
que es demani el canvi d’ús
d’industrial a residencial.

SUCCESSOS4Consternació a
Sant Adrià per la mort d’una menor de 13 anys en un accident de
trànsit el passat cap de setmana
a Vidreres (la Selva). Els fets van
tenir lloc dissabte, quan es va produir un xoc frontal entre dos vehicles a la carretera C-63 . A conseqüència del sinistre també va
morir un menor de quatre anys.
Els Mossos d’Esquadra van
detenir el conductor d’un dels
dos vehicles implicats en el xoc
frontal –un home de 42 anys que
conduïa un cotxe amb matrícu-

la alemanya– per dos delictes
d’homicidi per imprudència greu
i estan investigant les causes exactes del sinistre. De moment, els
indicis apunten que l’home
s’hauria adormit. La menor
adrianenca viatjava amb la seva
família i anaven de camí a la seva
segona residència.
L’alcaldessa Filo Cañete ha
volgut transmetre el seu condol
a la família del municipi afectada a través d’un missatge a les
xarxes i assegura que està pendent de l’evolució del cas.
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Montgat | Crida per combatre la soledat de la gent gran

22 de juliol del 2021

L’Ajuntament de Montgat ha fet una crida aquesta setmana per demanar
col·laboració en l’acompanyament de la gent gran del municipi. El consistori convida
els veïns a apuntar-se com a voluntaris a través de la fundació Amics de la Gent Gran.

Antifrau obre una investigació
per les obres del cine a l’Albéniz
POLÈMICA4L’Oficina Antifrau
de Catalunya ha obert una investigació per les obres del cinema a la Sala Albéniz de Tiana
i per la polèmica dels pressupostos participatius. Segons ha
informat l’Ajuntament en un
comunicat, aquestes indagacions neixen a partir d’una denúncia realitzada el passat 9 de
març on s’apunten possibles “irregularitats” relacionades amb el
procés de pressupostos participatius del municipi i amb la
instal·lació de cables de so a l’equipament municipal.
La investigació servirà doncs
per determinar, no només la implicació del regidor de JxCat Mateu Hernández, que aleshores
era cap de l’àrea d’Urbanisme i
Habitatge, sinó també per esclarir la polèmica entorn del paper
que van jugar la resta de membres de l’equip de govern, que
sempre han defensat la seva innocència. De moment, l’Oficina
Antifrau de Catalunya ha requerit una sèrie de documentació al
consistori com ara expedients,

La Sala Albéniz de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

certificats, informes i llicències relacionades amb les obres efectuades irregularment a la sala.
Cal recordar que el procés
de votació dels pressupostos
participatius es va veure immers en la polèmica després
que l’alcaldessa Marta Martorell introduís manualment en el
sistema les dades personals i el

sentit de vot d’una vintena de
veïns que havia obtingut prèviament el regidor Hernández
a través de WhatsApp. Aquesta forma de votació –que el
consistori va justificar com a
mecanisme per “facilitar” un
procés tècnicament “difícil”– no
estava contemplada a les bases
legals dels pressupostos.

Revolta veïnal per les obres
d’un nou passeig a Tiana

MOBILITAT4Les obres d’un nou
passeig han aixecat força polseguera a Tiana. Després d'apaivagar una petita revolta veïnal
que va obligar a aturar l’actuació, el consistori podrà finalment reprendre els treballs que
han de servir per connectar el
Camí de Can Basora amb el carrer de les Aigües.
El cas saltava fa unes setmanes, quan el govern local anunciava l’inici de les obres per construir un camí per a vianants dins
del projecte d’urbanització de la
zona dels Vessants. L’actuació
preveu l’obertura d’un vial de
prop de deu metres d’amplada
que afecta gairebé una quarantena d’arbres, dels quals només

es talaran una vintena. Aquest
planejament va rebre nombroses
crítiques de veïns a les xarxes,
que no entenien el perquè de les
dimensions del passeig i que
sospitaven que la intenció municipal era convertir el camí en un
pas per a vehicles de motor,
complicant la mobilitat a la zona.
Després de diverses reunions
amb el veïnat, el consistori va
emetre un comunicat el passat divendres on esclareix que el passeig és per a vianants, però que
“està dissenyat perquè hi puguin passar vehicles d’emergència”. El govern local també anuncia el nomenament de cinc representants dels veïns perquè
facin un seguiment de les obres.

Trobada entre veïns afectats i regidors de l’Ajuntament. Foto: AV Els Vessants

Esports
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Bàsquet | Pluja de noms per al femení de la Penya

Mariona Teixidó i Blanca Garcia (fitxades) i les renovacions de Laia Soler i Mireia Poyato
són els darrers moviments de mercat del sènior femení de la Penya. Els seus noms se
sumen als ja confirmats d’Olga Ruano i Mireia Vila, exjugadores del Sant Adrià.

L’hora olímpica per a Belmonte,
Domínguez i García Bragado
» La nedadora badalonina, la base de Montgat i el marxador, amb
vincles profunds a Sant Adrià, representaran la comarca als Jocs
Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD
Ara sí. Demà, després d’una llarga espera, amb ajornament inclòs, arrenquen els Jocs Olímpics
de Tòquio, els més atípics que els
esportistes i el món hauran vist
mai. Sense públic a les graderies
i amb controls interminables per
als competidors, els equips i la
premsa desplaçada (i no obstant
això, ja s’han detectat casos positius), la cita olímpica reclama el
protagonisme fins al diumenge 8
d’agost. La representació catalana i espanyola torna a ser nombrosa i, d’aquesta llista d’atletes,
que es compten per centenars,
n’hi ha tres del Barcelonès Nord:
la nedadora badalonina Mireia
Belmonte (qui serà una de les
bandereres de la delegació espanyola en la cerimònia inaugural),
la jugadora de bàsquet montgatina Silvia Domínguez i el marxador Jesús García Bragado, estretament vinculat a Sant Adrià.

Foto: Instagram (@missbelmont)

Domínguez (tercera per l’esquerra) ja és al Japó. Foto: FEB

Belmonte, de 30 anys, afronta la seva quarta participació en
uns Jocs, possiblement la seva
darrera en condicions de penjarse un metall. Tot i això, la nedadora fa anys que conviu amb dolor, a l’espatlla, molèsties que li
han fet renunciar a algunes de les
proves els últims anys. De fet, el
seu calendari no serà tan exigent
com el de fa cinc anys a Rio; la de
Badalona competirà en proves de
fons i en els 400 estils.
L’única dels tres esportistes
que practica una disciplina
col·lectiva és Domínguez, que
des de diumenge passat ja és a
Tòquio amb tot l’equip de bàsquet, que dirigeix Lucas Mondelo. Després de la decepció de
l’Europeu (per primer cop en
molts anys el combinat estatal va
quedar fora de la lluita per les medalles), la intenció és fer un bon
paper al Japó. La de Montgat, que
ara té 34 anys (en tindria 37 en la
pròxima cita olímpica, a París) és
conscient que aquests podrien ser
els seus darrers Jocs i en un mo-

ment de maduresa personal i
professional òptim lluitarà per
tornar a pujar a un podi, com ja
va fer fa cinc anys a Rio, penjantse una plata.
Per últim, Bragado és l’únic
dels tres per a qui Tòquio serà la
darrera estació de la seva carrera esportiva. Amb 51 anys i tres
dècades a l’elit de la marxa, el seu
camí va començar a Barcelona
92 i va tenir dos moments en els
quals va fregar la glòria olímpica: la cinquena posició d’Atenes
2004 i la quarta plaça a Pequín,
quatre anys després, sempre en
la seva distància de 50 quilòmetres marxa. Tots els seus esforços se centren en preparar la
prova, que es disputarà a partir
dos quarts d’11 de la nit del dijous
5 d’agost per a nosaltres, quan ja
serà divendres 6 d’agost per a ell.
Després de Tòquio l’espera un
futur professional dedicat a la
podologia i a Lleida, tot i que no
descarta tornar a la política, ja
que va ser regidor del PP a Sant
Adrià anys enrere.

El CF Badalona ja té
la pretemporada definida

Mentre segueix anunciant peces per a la
plantilla que competirà
el curs que ve a la nova
Segona RFEF, el Club Futbol
Badalona ha tancat ja els compromisos de la pretemporada.
Les evolucions del conjunt
de Nacho Alfonso es podran
comprovar per primer cop en el
torneig d’Històrics, el dia 3 d’agost. La UE Sants, de Tercera
RFEF, i la UA Horta, de Primera Catalana, seran els rivals en el
tradicional triangular de la fase de
grups. Falta saber, doncs, si els es-

capulats la superen i juguen la semifinal i una hipotètica final.
Dies després, el 14 d’agost, l’equip rebrà la UE Cornellà (de Primera RFEF), mentre que la resta de partits seran a casa contra
el Manresa, a Santa Coloma contra la Fundació Grama i a Riudarenes contra el Girona B.
Per altra banda, la Fundació
Futbol Badalona (l’entitat que
gestiona la base del club) ha signat un acord amb el Grup La Pau
perquè aquesta entitat doni cobertura sanitària als partits del
club durant els pròxims 2 cursos.

Drahovsky, nominat a millor
ala de la lliga de futbol sala

El jugador ha estat el màxim golejador de la temporada. Foto: ISC

Tot i que la gran
temporada de l’Industrias Santa Coloma no va tenir la
recompensa de jugar el play-off
pel títol, un dels guardons individuals de tancament de curs
podria distingir un dels seus jugadors més importants. I és que
Tomas Drahovsky és un dels tres
candidats al premi a millor ala de
la lliga de futbol sala 2020-21.
L’eslovac, màxim golejador
del curs, competirà per aquest reconeixement contra Esteban Cejudo, del Levante, i Eloy Rojas, del

Sala 10 Zaragoza. Els entrenadors
i els capitans dels equips de la Lliga Nacional de Futbol Sala seran
els encarregats de triar quin dels
tres rep el premi.
RODRÍGUEZ: “NO DESISTIREM”
L’altre gran focus de l’actualitat
del club ha estat l’entrevista que
Javi Rodríguez ha concedit als
mitjans del club. Entre altres reflexions, el tècnic va assegurar
que el seu equip “no desistirà” de
perseguir objectius importants i
que vol que l’equip sigui “respectat i admirat” arreu.

Viu en línia
| 14

| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu
dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Barcelona Cultura

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada
en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis arreu del món, entre els quals el
Goya a millor direcció novella de
l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que reflexiona sobre les relacions familiars
en un moment de tensió que coincideix amb la collita”, ha avançat
Simón en declaracions a l’ACN.

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona
ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exerceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem
cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràctica vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu
Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Llibres

?

C A R L A

QUI ÉS

...

Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’

Rodar una nova pel·lícula

QUÈ HA FET

Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

...

A LES XARXES

Teatre

S I M Ó N

Ser directora de cinema

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Expectació pel nou film

Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

Música

Pelis i sèries

Moon Tiger
Penelope Lively

Delicades
Alfredo Sanzol

Un desert de colors
Amulet

Summer of Soul
Questlove

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva consciència cada vegada més fràgil, i s’imagina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tiger és la seva història, la història d’una dona forta.

Les T de Teatre celebren el seu trentè aniversari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen relació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtadament ressuscita.
Al Teatre Goya de Barcelona.

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un desert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

El documental Summer of Soul ha aconseguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundance. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cultura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.

15 |

Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Què no fer a la muntanya i al bosc
Foto: Arxiu

i

MEDI AMBIENT

es altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest estiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són
més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recentment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o intencionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar situacions de risc.
En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bàsics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obligacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urbanitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització.

Les claus
BURILLES I LLUMINS
FOCS ARTIFICIALS
DEIXALLES
BARBACOES

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe
No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes
No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis
No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires

Foto: Pexels
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