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BADALONA pàg 10

BÀSQUET pàg 20

El cas de les antenes il·legals
ha suposat un perjudici de
17.500 euros a l’Ajuntament

Olga Ruano (Joventut):
“La Penya és un gran club
amb estructura d’equip ACB”
12 anys
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Més pressió veïnal contra el
soroll de la tèrmica del Besòs
AireNet posa en marxa una recollida de firmes després d’un episodi de forts sorolls dissabte a la matinada pàg 16

Sense cobrar
Treballadors de Mopavid denuncien impagaments pàg 3

SANTA COLOMA pàg 14

S’estrena la reforma
amb més espai verd
del passeig Salzereda
BADALONA pàg 10

Foto: Línia Nord

Èxit en la recol·locació dels
alumnes del Col·legi Boix
TIANA pàg 18

Denuncien el tancament
“unilateral” del Centre de Dia
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“Ens sentim atrapats”
» Treballadors de Mopavid protagonitzen dos dies de vaga per protestar per l’impagament de salaris
» L’empresa badalonina encara no s’ha declarat en fallida ni tampoc ha convocat concurs de creditors
Anton Rosa
BADALONA
Dos mesos. Aquest és el temps
que porten sense cobrar els
treballadors de l’empresa badalonina Mopavid. La seixantena d’empleats d’aquesta companyia amb seu al polígon de
Can Ribó i especialitzada en la
fabricació de motlles per a la indústria del vidre han protagonitzat aquesta setmana dos dies
de vaga en protesta pels impagaments. La mesura, però, no
ha tingut efecte i els responsables no només no han abonat
els sous pendents, sinó que
tampoc s’han declarat en fallida econòmica ni han convocat
concurs de creditors.
“Ens sentim atrapats. No pots
marxar i buscar-te la vida perquè
tens uns diners i una indemnització per cobrar. Si ha de tancar
l’empresa que tanqui, però no volem que s’acumulin més nòmines
sense pagar”, assenyala Daniel
Arredondo, president del comitè de vaga. Arredondo, que fa
onze anys que treballa a Mopavid, assegura que tot va començar a truncar-se fa poc més de
dos anys amb el canvi de propietat. Pedro Martínez deixava la
companyia en mans de Luis Victory, un empresari sense experiència en el sector que ja va ser
investigat pel polèmic tancament d’una fàbrica de Cacaolat a
Utebo (Saragossa).
Malgrat causar una bona primera impressió en la plantilla, les
promeses de renovació de la maquinària de la fàbrica no van
acabar de materialitzar-se i el
passat desembre van començar
els retards i el fraccionament en
el pagament de salaris. La situació, però, va arribar a un punt límit durant l’estiu, quan els tre-

Carlos Cerro, un dels treballadors veterans de Mopavid, i les instal·lacions de l'empresa encartellades durant la vaga. Fotos: A.R.

balladors van deixar de cobrar les
nòmines de juliol i agost i una
part de la paga extra d’estiu.
Reunits en assemblea, els
empleats van decidir convocar
una vaga de l’1 al 3 de setembre
que finalment es va aturar després d’una mediació amb la Generalitat, on l’empresa es va
comprometre a abonar els diners
endarrerits el dia 3 com a màxim.
Finalment, el pagament no es va
produir i la protesta va acabar
convocant-se per a aquest dilluns
i dimarts amb el suport del sindicat CCOO.
SENSE DESCANS NI MILLORES
Carlos Cerro és un dels veterans
de la plantilla. Aquest badaloní
de 62 anys va començar a treballar a Mopavid l’any 1987.
“Sempre he pensat que m’acabaria jubilant aquí. Em sap greu
sobretot pels companys més jo-

ves. Quan abans tanqui millor”,
apunta Cerro, que considera
que la situació actual és fruit de
la mala gestió i la falta d’inversió. En aquest sentit, el veterà
treballador explica que durant la
pandèmia no es va aturar pràcticament la producció, malgrat
tenir vigent un ERTO, perquè
se’ls va considerar com una activitat essencial.
“Mai ens ha faltat feina.
Aquest és un sector en constant
evolució i per competir has de
poder accedir a la tecnologia
més puntera. Potser aquí és on
ens hem quedat enrere”, lamenta Juan de Dios Garciol, un
dels treballadors que va entrar
amb la modernització i automatització de la fàbrica a la dècada dels noranta. Garciol va ser
un dels encarregats de preparar
la sol·licitud per a un préstec ICO
que va demanar la direcció de

l’empresa per renovar la maquinària i que va ser concedida.
Tanmateix, segons denuncien
els empleats, aquesta important

PRESSIÓ POLÍTICA
A LA GENERALITAT
4La líder de la CUP i exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, s’ha compromès a exposar el cas directament al conseller
d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i a fer pressió
al Parlament per evitar
que hi hagi més “víctimes
d’abusos empresarials per
pura especulació”.
partida no es va acabar traduint
mai en millores tangibles en les
instal·lacions ubicada al polígon badaloní de Can Ribó.

OBJECTIU: EVITAR NOUS CASOS
Joaquín Vargas és un altre dels
treballadors que podria perdre la
feina si Mopavid acaba tancant la
persiana. “No tinc por del mercat
laboral. Feina no crec que ens en
falti. El que em mata és la incertesa de no saber que passarà”, explica. Vargas, que fa més de vint
anys que treballa a la companyia, no només és cap d’unitat, sinó
que també s’encarrega del manteniment de la maquinària, una
tasca que fa, com diu l’expressió,
per amor a l’art. “Durant els últims anys, l’empresa ha funcionat
pràcticament sola, per inèrcia.
Ara, però, hem arribat a un punt
sense retorn. Si volem emprendre
accions legals és per evitar que
una cosa així pugui tornar a passar”, conclou el treballador.
Línia Nord ha intentat posarse en contacte amb l’empresari
Luis Victory sense èxit.
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La lupa

Per una educació millor
Foto: Gemma Aleman/ACN

per Jordi Muñoz

U

n dels efectes de la pandèmia ha sigut una
atenció més gran de la població general envers les qüestions mèdiques. En el darrer
any i mig s’ha fet habitual trobar als mitjans
de comunicació seccions sobre la recerca i el desenvolupament de les vacunes i dels tractaments, o les darreres investigacions sobre l’eficàcia de les diferents mesures de prevenció. Això ha permès que ens familiaritzem molt més amb el procés de recerca en els tractaments mèdics, i hem entès molt millor què vol dir
que la medicina es basa en l’evidència.
La medicina basada en l’evidència neix d’un moviment científic als anys 70 que volia introduir millores
en la pràctica clínica, que estava, tradicionalment, molt
basada en l’experiència, la intuïció i l’expertesa dels metges individuals. Com a complement necessari es va anar
imposant la necessitat de potenciar la recerca sistemàtica
sobre l’efectivitat dels tractaments, de tal manera que
es pogués aprofitar per millorar la pràctica de la medicina. Des de llavors, s’han generalitzat i estandaritzat els criteris i els protocols clínics, i els nous tractaments només s’aproven i s’utilitzen oficialment quan
tenen un suport suficient per part de la recerca. Avui
dia seria difícilment concebible una medicina que no
estigués basada en l’ús intensiu de l’evidència científica per saber quins tractaments funcionen i quins no.
Malauradament, mig segle després, en l’àmbit de
l’educació encara estem lluny d’aquesta situació.
Moltes de les innovacions en els mètodes, eines i procediments d’ensenyament s’implanten sense que prèviament hi hagi estudis rigorosos que n’avaluïn l’im-

pacte, a partir de la intuïció o de creences poc fonamentades sobre què funciona i què no. És evident que
la qualitat de l’educació té efectes molt importants i duradors en el desenvolupament dels infants i joves. Per
això, la manca de rigor en el disseny de l’educació no
hauria de prendre’s a la lleugera.
Hi ha qui pensa que aquesta pretensió de traslladar la lògica de la recerca mèdica a l’educació és equivocada, perquè la medicina és una ciència, i en qüestions socials com l’educació és molt més difícil establir coneixement objectiu sobre què funciona i què no.

La manca de rigor en el disseny
de l'educació no hauria
de prendre's a la lleugera
Aquesta objecció sovint es fa des del desconeixement
sobre el funcionament i l’evolució de les ciències socials, que tenen cada cop més uns procediments i uns
mètodes molt estandaritzats i compartits amb altres
disciplines científiques.
On sí que hi ha una diferència important és en un
pas previ a la recerca sobre el què, que és en la definició
dels objectius. En medicina en general (no sempre) és
relativament senzill arribar a un consens sobre l’objectiu
que es busca amb un tractament. En canvi, en educació és sempre molt més difícil de consensuar, perquè
hi entren en joc qüestions ideològiques.

En abstracte, podem estar d’acord que l’objectiu és
la millora de l’aprenentatge. Però no és tan evident què
han d’aprendre els infants, quines habilitats han
d’adquirir i, sobretot, quins valors s’han de transmetre i reforçar mitjançant l’educació. Aquesta dificultat
per consensuar objectius és una de les causes de la paràlisi en l’educació basada en l’evidència. Tanmateix,
cal separar els objectius dels procediments i entendre
que, un cop acordem democràticament què volem
aconseguir amb l’educació, hem de buscar els millors
instruments per assolir-ho. I una peça fonamental en
aquesta recerca dels instruments és l’acumulació d’evidència científica. Això ens pot respondre qüestions
com el pes de la ràtio alumnes/mestres en el rendiment
escolar, quin és l’efecte de l’ús de les tecnologies, quina és la millor organització de la jornada escolar, etc.
Cal passar del que creiem que funciona a partir de la
nostra experiència anecdòtica al que sabem que funciona gràcies a la recerca en educació.
Per això, cal impulsar la recerca en educació, la seva
connexió amb altres disciplines i, sobretot, la transferència dels resultats i la seva aplicació en la pràctica educativa a les aules. Tal com passa en medicina,
aquesta evidència és un complement (que no substitut) imprescindible de l’expertesa, la intuïció i l’experiència dels professionals de l’educació. La Fundació
Jaume Bofill ha impulsat el manifest + Recerca x Millor Educació, que va en aquesta línia. Tant de bo les
nostres autoritats i professionals educatius escoltin
aquest clam sense prejudicis i aprofitin aquest impuls
per aconseguir una educació millor.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@BelOlid

Vuit encaputxats han
marcat un tio amb la
paraula “marica”. Amb un
ganivet, a la carn. Els acudits a casa, les
bromes amb els col·legues, els insults
sense conseqüències a les escoles... són
passos necessaris per arribar fins aquí.
No miris cap a una altra banda, #NoEnSiguisCòmplice.

@albertmercade
Això del bisbe de Solsona està escalant posicions de manera molt
esperançadora. Fa dos dies que ha començat i jo ho situaria ja al nivell dels
grans hits de les trames de la Catalunya
contemporània. Ho veig fent podi,
amb el cas Mainat i el crim de la Guàrdia Urbana.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),
Olga García (Vallès), Francisco Javier Rodríguez
Dipòsit Legal: B 43222-2010

@jordiedu
Aquesta ciutat té moltes cares, però quan em
topo amb la de la desesperança em costa. Una senyora gran
parlant sola amb la mirada perduda al
cafè amb llet. Un noi, dos-cents metres
més enllà, plorant assegut a un portal.
Quan encara hi estava pensant, una
noia completament drogada. Uf.

(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada
(Districtes de Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
El objetivo de Vox es
victimizar a colectivos
que han perdido privilegios en el cambio social de las últimas
décadas. Generar un ambiente en el
que se sientan atacados y conseguir así
que respondan desde la reacción, es
decir, radicalizándose y apoyando a la
extrema derecha.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Estratègia digital: Anna Corbatera
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Endesa

Una ciutat que recuperi l’esperança

Antifrau xifra en 17.448 euros
el perjudici econòmic a
l'Ajuntament de Badalona per la
instal·lació sense llicència de
dues antenes de telefonia el
2012. L’alcalde Xavier García
Albiol –llavors també ho era–
és un dels principals investigats.

per Alex Montornès (ERC Badalona)
Foto: Arxiu

X. García Albiol

La clau

pàgina 10

L'entitat ecologista adrianenca
AireNet ha iniciat una campanya
de recollida de signatures a
través de la plataforma
Change.org per denunciar els
forts sorolls que provenen de la
planta d’Endesa a la central
tèrmica del Besòs.

Aj. de Tiana
El + llegit

pàgina 16

Les famílies dels usuaris de la
residència Sant Cebrià de Tiana
reclamen l'obertura del Centre
de Dia de l'equipament
municipal, que va tancar el
passat 19 de juliol després de
detectar-se un positiu per
coronavirus a les instal·lacions.
pàgina 18
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1

Polèmica pel desnonament d’una família
amb un menor amb leucèmia a Badalona

2

Educació garanteix places a Badalona per
als afectats pel tancament de l’escola Boix

3

Dos dies de vaga a l’empresa badalonina
Mopavid per impagament de salaris

4

Front comú contra la col·locació de pantalles
acústiques a la Rambla de Badalona

5

Polèmica a Santa Coloma:
una Festa Major sense versió alternativa

B

adalona enceta un nou
curs polític amb la mateixa dinàmica que ens
ha acompanyat els darrers anys.
Un govern inoperant amb la
mirada posada només a les
eleccions municipals del 2023
i el debat polític de la ciutat centrat en l’incivisme, la inseguretat i la deixadesa als nostres carrers. La política low cost de la
immediatesa, de la propaganda
buida de contingut i del desgast
de l’adversari.
És a dir, no hem de centrar
únicament la feina política en
discutir sobre un sac de runa, sobre una vorera mal conservada
o uns mobles abandonats. Necessari i importantíssim, però no
transforma la ciutat per oferir
una vida millor als badalonins i
a les badalonines. No resol la
problemàtica d’un atur estruc-

tural de 13.000 persones a la
nostra ciutat (en part, per un
teixit productiu obsolet), ni
el fet que més del 70% de les
rendes de Sant Roc, la Salut o
Sant Antoni de Llefià siguin inferiors als 18.000€/any, ni
com fem front a l’augment de
fenòmens meteorològics extrems, etc.
Volem una Badalona que
miri el futur, sense oblidarnos de tot allò que avui és urgent i que sense cap mena de
dubte hem de resoldre des de
l’Ajuntament. Quelcom tan
bàsic com oferir bons serveis
a la ciutadania. Però cal aixe-

car la mirada. Ens cal una ciutat que afronti els reptes que
aquells que sempre l’han liderat, els de sempre, fa molts
anys que obvien: la reindustrialització, l'emergència climàtica, potenciar un model
cultural propi, l'accés a un habitatge digne i la lluita contra
les desigualtats als nostres
barris, entre altres.
Des d’Esquerra hem treballat, durant el darrer any, un
projecte de ciutat que ens permeti afrontar tots aquests reptes i molts altres, i que d’aquí
a ben poc presentarem als badalonins i a les badalonines.

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

#TrobadesSocials

@adrisantaa: Aquest divendres cauen algunes de les restriccions: ja NO hi haurà el
límit de 10 persones en trobades socials ni
topall en actes religiosos.

#PremiarElsVacunats?

@agenciaacn: Salut estudia oferir descomptes en espectacles als vacunats i demana al govern espanyol que reguli el
passaport Covid.

#ElsPlansD’Aena

@Nurioriol: El president de la Generalitat
demana la rectificació del projecte d’ampliació del Prat d’Aena que afecta la zona
de la Ricarda.
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Mirada pròpia

T

Diversitat i inclusió, claus per al turisme
per Maria Abellanet
tinacions, les seves institucions i en els ciutadans que
hi resideixen. No podem oblidar que, actualment, a 69
estats membres de l’ONU encara es penalitza legalment
el col·lectiu i que, fins i tot en alguns països on es garanteixen els seus drets per llei, aquestes persones no
sempre són respectades. Aquesta també és una qüestió de drets humans i, com a societat, hem de fer tot allò
que estigui a les nostres mans per avançar decididament
cap a la igualtat real. La diversitat ja és un valor propi
de les societats avançades i de les destinacions més capdavanteres. Acollir tothom, sense prejudicis ni barreres, és un pas endavant. Però no n’hi ha prou.

Foto: Eli Don/ACN

ot i els greus efectes de la Covid-19, el turisme
continuarà sent un sector estratègic a tot el
món. El 2019, la contribució del turisme al PIB
mundial va ser del 10,4% i va crear el 10% dels
llocs de treball a escala internacional.
Però el turístic és un sector que va molt més enllà
del vessant purament econòmic: el turisme troba la
seva raó de ser en les persones, neix de la nostra curiositat i de l’afany de sociabilitat. Genera felicitat, salut, emocions i experiències, i és sinònim de valors com
la igualtat i el respecte, qualitats que han d’impulsar
les destinacions per fer possible un turisme segur, inclusiu i per a tothom.
En els últims anys, un dels segments que ha experimentat un
gran creixement ha estat el turisme LGTB. La relació entre el turisme i aquest col·lectiu, al llarg de
la història, és poc coneguda, però
antiga. Es remunta al 1920, quan
van començar a aparèixer destinacions obertes a rebre turistes
majoritàriament gais, pràcticament conegudes només entre el
col·lectiu. Des de llavors s’ha avançat molt, per exemple amb la
creació de la International Gay
and Lesbian Travel Association
(IGLTA), la promoció d’experiències dirigides al col·lectiu i
l’impuls d’accions de foment de
destinacions de referència.
Ara, aquest col·lectiu s’ha
convertit en un segment clau per
al turisme arreu del món i per a
la recuperació del sector, situantse entre els primers que comencen a viatjar després de la pandèmia. Així ho apuntava el CEO de Queer Destinations i membre de la junta directiva de l’Associació Internacional de Turisme
LGTB+ (IGLTA), Oriol Pàmies, en una taula rodona
amb experts en turisme LGTB organitzada pel CETTUB el juliol passat.
Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT),
el sector comptarà, el 2030, amb 180 milions de viatgers LGTBQ+. Així i tot, encara queda molt camí per recórrer. Aconseguir un turisme responsable, inclusiu i
respectuós per a tothom comença a les mateixes des-

Un viatge no és només allò que veiem o fem al destí, sinó el conjunt d’experiències que vivim des del primer contacte amb la destinació. És l’atenció que rebem
un cop baixem del tren o de l’avió, les persones que ens
trobem en entrar en un allotjament o les que ens serveixen en un restaurant. El paper dels professionals del
sector turístic és fonamental per als visitants i és per això
que la seva formació esdevé imprescindible.
A l’hora de viatjar, la comunitat LGTB sovint experimenta situacions i ha de contemplar qüestions que
altres persones no s’han ni de plantejar. Escollir la des-

Les millors

perles

avier Novell renuncia a ser bisbe de Solsona perquè s’ha
enamorat. Fins aquí ja és prou interessant, però hi ha més:
diuen que l’afortunada és una escriptora de novel·les eròticosatàniques i que el bisbat el vol exorcitzar perquè està posseït.

X

n jove mor després d’aplicar-se cola al penis per fer-la
servir com a mètode anticonceptiu. Ha passat a l’Índia,
on un noi que no tenia preservatius va prendre aquesta
mala decisió que li va acabar costant la vida.

U

es autoritats sanitàries brasileres irrompen al camp de
futbol per aturar el Brasil-Argentina, que havia començat
feia sis minuts, per deportar quatre jugadors argentins que
s’havien saltat el protocol contra el coronavirus.

L

na rata tiktoker ha fet el salt a Spotify amb el seu
primer single. I no, no estem insultant ningú, parlem
d’una rata de veritat. L’animal s’ha fet viral a TikTok tocant
l’harmònica i la seva cançó ha acabat publicada a Spotify.

U

Lourdes Casademont / ACN

tinació si és segura per a parelles homosexuals, informar-se sobre quina és l’opinió pública respecte al
col·lectiu LGTB o conèixer què podran fer i què no són
només alguns dels exemples que van posar els experts
segons la seva experiència.
CONÈIXER I COMPRENDRE, UNA NECESSITAT
Els mateixos experts van reconèixer que la formació és
imprescindible. Segons l’OMT, un de cada tres turistes
LGTB té la percepció que, estant de viatge, se’l tracta diferent per la seva orientació sexual. Cal, doncs, dotar de
coneixements i valors totes aquelles persones que es dediquen a la indústria turística
perquè coneguin també les inquietuds de la comunitat LGTB a
l’hora de viatjar, perquè sàpiguen
quins són els seus interessos i els
aspectes que més valoren d’una
destinació o d’un allotjament. No
n’hi ha prou d’abraçar la diversitat; cal posar-hi tots els esforços
per fer que la seva experiència en
una destinació sigui excel·lent. I
aquest és l’objectiu del CETT a través del nou Màster en turisme
LGTB, que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Barcelona.
És més necessari que mai
que la indústria turística en el seu
conjunt entengui la realitat dels
diferents col·lectius que atén. Cal
basar els serveis turístics en la
comprensió de les persones, tenint en compte la pluralitat d’identitats, motivacions, necessitats
i cultures. L’atenció a la diversitat és una qüestió global.
Hi insisteixo. Lluitar contra la discriminació i els estereotips és cosa de tothom, de tota la societat. Per això
és imprescindible que el sector turístic i els seus professionals integrin profundament els valors de la igualtat i
la inclusió de totes les persones i obtinguin tots els coneixements i sensibilitats per forjar vincles i acollir i donar el millor servei als turistes, també al col·lectiu LGTB.
Un turisme respectuós, inclusiu i responsable ha de
ser possible. Aconseguir-ho és a les nostres mans.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO
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Passejant per Canyadó

@gmnzgerard: Població vacunable sense
vacunar: 1.130.000. Dosis de la vacuna a la
nevera: 1.400.000. El problema ja no és
que faltin vacunes.

Li aclareixo que hi ha una partida pressupostària d’1,5
milions d’euros per condicionar i habilitar provisionalment l’espai previst als baixos de Jumberca, perquè els
alumnes de l’institut La Riera hi puguin continuar els estudis de batxillerat el pròxim curs. Ara bé, és evident que
aquest curs no podran fer-ho, ja que les obres ni tan sols
s’han iniciat, i per tant hauran de compartir espai i serveis amb els alumnes d’ESO. Per això, cal amb urgència iniciar les obres de rehabilitació i ampliació de la vella escola Lola Anglada, una assignatura pendent del Govern de la Generalitat. Com també s’ha de solucionar la
manca de places escolars d’educació primària i d’escoles bressol, en aquest cas, al Districte, i és necessària una
ampliació del centre de salut arran de l’increment
d’habitants a la zona.
Tanmateix, també parlem d’allò que fa de Canyadó
un barri molt estimat pel veïnat.
Estem orgullosos de la biblioteca, de l’escola nova Lola
Anglada, de La Baixadeta –el cor del barri, on celebrem
les nostres festes i també els actes centrals de la Festa
Medieval de Badalona–, del parc de ca l’Arnús –un dels
millors parcs de l’àrea metropolitana–, del passeig
marítim i la platja del Cristall.
També parlem de les nostres propostes per millorar el barri, sobretot de dos grans projectes: la construcció d’un aparcament a la plaça del Drac i la possibilitat de col·locar plaques solars en els edificis de Sant
Jordi. No cal explicar l’increment escandalós i abusiu
de la llum i els maldecaps que això suposa per a la majoria de la població. Parlem també de la millora del
transport públic amb connexions més ràpides tant a Can
Ruti com a altres zones de la ciutat, de l’arribada del
metro i de la construcció d’un poliesportiu amb piscina al Districte.
També comentem la notícia apareguda en els mitjans de comunicació que parla de la intenció d’Adif de
col·locar tanques al passeig marítim per insonoritzar
la via del tren, cosa que considerem un veritable despropòsit, ja que aquesta zona està inclosa en l’àmbit de
protecció de la Fitxa G-3 del Catàleg de Patrimoni de
Badalona. Coincidim en el fet que cal soterrar la via del
tren i eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha
a Badalona, i no continuar amb actuacions que no vertebren ni cohesionen el territori, ni socialment ni urbanísticament.
Pensem que no demanem res impossible i tot és necessari per continuar millorant un barri, orgull del veïnat i compromès amb la transformació de la ciutat.
Acabem la xerrada tot passejant pels carrers del barri per mostrar-li tot allò que hem parlat.

@roccasagran: Sobretot que puguis triar
la llengua de la selectivitat sense sentir-te
jutjat. Ara bé, amb el metge, el jutge o la policia, espavila’t, saps?

“

Hi ha una partida
pressupostària
d’1,5 milions d’euros per
condicionar i habilitar
provisionalment els
baixos de Jumberca
perquè els alumnes
de l’institut La Riera
hi puguin fer el batxillerat
el pròxim curs. Ara bé,
aquest curs no podran
fer-ho i hauran de
compartir espai i serveis
amb els alumnes d’ESO

“

F

a uns dies, em va trucar un bon amic per preguntar-me si podríem quedar després de vacances perquè volia explicar-me coses de Canyadó. Possiblement sap que m’agrada Canyadó, un barri que presumeix de ser la Porta de Llevant
de Badalona, una ciutat orgullosa del seu passat, acollidora i solidària, i amb un futur esperançador i il·lusionant. Això sí, sempre que l’Ajuntament estigui a l’altura de la ciutadania.
Així que, acabades les vacances, un dia vam trobar-nos
a les deu en punt a un bar i vam començar la xerradeta.
Després de les protocol·làries i obligades salutacions, m’explica que va arribar a Canyadó a finals dels
anys seixanta.
Canyadó, aleshores, era un barri molt allunyat de
la civilització. Només hi havia l’escola Martínez Anido –actualment el vell edifici de Lola Anglada– i s’hi
estaven construint els blocs dels edificis Sant Jordi. La
resta eren solars i carrers sense urbanitzar i molt soroll de les fàbriques.
Recorda les sirenes de les naus industrials anunciant
el final d’un torn de treball, els centenars de treballadores
i treballadors sortint de la PIHER, de Jumberca, d’El Cristall i d’altres petits tallers. Canyadó era, sobretot, una zona
industrial amb pocs serveis i molts problemes per als pocs
residents de la zona.
Tanmateix, amb el temps, nous edificis es van construir i nou veïnat va venir a Canyadó.
Al mateix temps, la majoria de les fàbriques, per raons
diverses, van anar tancant.
Ara li interessa saber com està Canyadó d’equipaments i altres serveis necessaris per a la comunitat, si hi
ha coses pendents i com serà Canyadó en un futur pròxim, no gaire llunyà.
Li explico que, com a membre de la junta de l’Associació Veïnal de Canyadó, no només soc coneixedor
de com està el nostre barri, sinó també d’allò que s’ha
de fer per millorar-lo.
Parlem dels jardins i li comento que és el veïnat qui
s’ocupa de la seva cura i manteniment davant el poc interès de l’Ajuntament, malgrat les reiterades queixes de
l’AV. També de la neteja i dels problemes que tenim amb
els veïns que no respecten els horaris i els dies de recollida de mobles o que no llencen a l’interior dels containers les bosses d’escombraries. I parlem del soroll durant les nits d’estiu per la proximitat a la zona d’oci, del
perillós i lamentable estat de la pista esportiva, de l’abandó del centre cívic Can Canyadó i de la urgència de
traslladar el casal de la Gent Gran a un nou espai per poder atendre les demandes dels usuaris.

Foto: Facebook (Associació Veïnal de Canyadó)

per Pedro Jesús Fernández

Flaixos

@CharliiePee: El primer cop que em van
apuntar a una competició de natació, vaig
preguntar: “Però qui guanya? Qui arriba primer o qui neda millor?”. Això explica qui soc.
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Successos | Denuncien un cas d’assetjament lesbofòbic

9 de setembre del 2021

L'Observatori contra l'homofòbia (OCH) ha denunciat l’assetjament que pateix una
parella de dones a Badalona per part d’una veïna. Des de l’OCH apunten que ja han
posat en coneixement de l’Ajuntament de Badalona i de la Generalitat el cas.

Èxit rotund en la recol·locació
dels alumnes del Col·legi Boix
» La majoria de famílies podran matricular-se en la seva primera opció
» La creació de noves línies ha evitat el trencament de grups escolars
EDUCACIÓ4Satisfacció general
entre les famílies afectades pel
tancament de l’escola Boix de
Badalona. La majoria dels gairebé 300 alumnes que estaven
sense plaça podran matricularse en la seva primera opció i finalment s’ha aconseguit mantenir en gran mesura els grups escolars gràcies a les noves línies
que s’han creat en diversos centres educatius de la mateixa
zona escolar.
Fonts pròximes al cas apunten que gairebé tots els cursos de
primària –de primer a cinquè–
han pogut ser recol·locats a l’Escola Bufalà, on s’han creat cinc
noves línies. Pel que fa al curs de
sisè, els alumnes han estat reubicats a l’Escola Les Ciències, al
mateix barri de Bufalà. Les mateixes veus assenyalen que també s’ha obert una nova línia per
al primer curs de secundària a
l’Institut Isaac Albéniz i que s’ha
seguit el mateix criteri de man-

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

tenir grups amb la resta d’alumnes d’ESO.
Sobre la taula del Departament d’Educació de la Generalitat només queden per resoldre
els casos de les famílies que han
demanat una revisió del centre
on han estat assignats els seus
fills. És el cas de Pepi Pastor, que
finalment ha vist com els seus
dos petits quedaven matriculats en la tercera opció demana-

da. “El meu fill ha estat assignat
a l’Escola Les Ciències i ha arrossegat a la seva germana petita, que hauria d’haver anat amb
la resta del seu curs a l’Escola Bufalà”, lamenta Pastor, que hagués
preferit que els dos haguessin
acabat al col·legi on havien reubicat a la seva filla.
Aquests casos, però, són escassos i la majoria de famílies es
mostren satisfetes amb la tria.

El Sant Josep no podrà iniciar
el curs al centre parroquial

Foto: CB Sant Josep

EQUIPAMENTS4El Club Bàsquet
Sant Josep no podrà arrencar la
temporada al centre parroquial.
Segons apunta l’entitat esportiva
en un comunicat, durant l’estiu
s’han realitzat les actuacions necessàries per solucionar els problemes de soroll que van portar el
consistori a precintar les instal·lacions al juliol després de la denúncia d’un veí. “Des del club
hem fet el que vam acordar amb
l'Ajuntament, i hem invertit ga-

irebé 30.000 euros en les obres”,
apunta l’entitat, que no ha pogut
demostrar l’efectivitat de l’actuació perquè el veí afectat ha negat
l’entrada al seu pis als tècnics
que havien de fer les proves.
A mitjans d’agost, el club va demanar al govern local poder tornar
al pavelló per poder reobrir aquest
cap de setmana, quan comencen
les lligues. Des del consistori apunten que estan treballant per trobar
una alternativa al pavelló.

Desnonada una família amb
un menor amb leucèmia

HABITATGE4La notícia saltava
el passat 30 d’agost. Una família amb tres menors –un d’ells
malalt amb leucèmia– era desnonada d’un pis al barri de la Salut de Badalona. Segons informava El Periódico, els afectats
tenien rellogada una habitació a
una inquilina que no pagava al
propietari de l’immoble. Un cop
al carrer, la família es va dirigir
als serveis socials municipals, on
només van oferir-los una nit al
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, ciutat
on està empadronada la mare.

Finalment, després de desfermar una veritable onada de
solidaritat veïnal a través de les
xarxes socials, l’Ajuntament de
Barcelona va acabar assumint
l’expedient de la família i els va
oferir allotjament en un hostal
fins que trobin un pis que puguin
pagar. El consistori barceloní
es compromet també a pagar-los
la meitat del lloguer del nou
immoble i la fiança per tal de facilitar el reallotjament dels afectats, que van haver de mudar-se
a Badalona per les dificultats per
accedir a un pis de lloguer.

Badalona buscarà amb la UPC
alternatives als plafons d’Adif

La Rambla de Badalona, en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

INFRAESTRUCTURES4L’Ajuntament de Badalona treballarà
amb la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) per trobar alternatives a les pantalles acústiques que Adif pretén instal·lar a
les vies del tren de la Rambla. En
una reunió celebrada ahir, l’alcalde Xavier García Albiol va fer
aquest encàrrec a l’equip de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i
Ports de Barcelona de la UPC,
que ara provarà de trobar solucions més “integrades” que permetin “tapar la interacció roda-

carril, on es genera el focus de
soroll, sense l'impacte visual”
de les pantalles projectades.
Cal recordar que l’Ajuntament ja ha presentat al·legacions contra el projecte proposat
per Adif, després que els grups
ratifiquessin la seva negativa
unànime a la iniciativa en una
sessió extraordinària del Ple celebrada la setmana passada. En
el document aprovat per totes les
forces, el consistori considera
que els plafons provocarien un
“fort impacte visual”, alterant un
espai catalogat com a BCIL.

Un frau de 17.400 euros

ACN4L'Oficina Antifrau xifra en
17.448 euros el perjudici econòmic a l’Ajuntament de Badalona
per la instal·lació, sense llicència
i en sòl públic, de dues antenes
de telefonia l'any 2012, segons
un informe emès aquest juliol.
Els aparells van estar en funcionament fins al 2018 i mai van
pagar impostos. El Jutjat d'instrucció 4 de Badalona va demanar a Antifrau que busqués les
dades en el marc de les diligències prèvies d'un cas de presumpta malversació urbanística
i caudals públics que investiga la

responsabilitat de diferents tècnics i polítics. L’alcalde Xavier
Garcia Albiol, batlle i regidor
d’Urbanisme el 2012, quan es
van instal·lar les antenes, és un
dels principals investigats.
La xifra que ha posat sobre la
taula Antifrau contrasta amb
els càlculs fets pel PP. El març de
2020, quan el jutge instructor va
notificar a Albiol que seria cridat
a declarar com a investigat, els
populars xifraven el perjudici
en 617 euros, 28 vegades menys
que la dada que té ara el jutge sobre la taula. De fet, l'informe

d'Antifrau retreu al consistori
que no facilités la informació que
se li va requerir per calcular
l'import que hauria d'haver cobrat per les antenes.
Les dues antenes de telefonia, de Vodafone i Movistar, es
van instal·lar el juliol de 2012 a
l’edifici de la Guàrdia Urbana, al
Turó d’en Caritg. La seva retirada no va arribar fins set anys més
tard, entre desembre de 2017 i
juliol de 2018, segons detalla l’informe d’Antifrau, durant els
mandats de Dolors Sabater i
Àlex Pastor, respectivament.

Albiol és un dels principals investigats pel cas de les antenes. Foto: ACN
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ia 26 d’abril del 2020.
Què va passar? Per
què és tan important
aquesta data que probablement no transcendirà? És
un dels dies més destacats de la
història recent de la infància catalana. El govern espanyol va decretar que els menors de 14 anys
podien tornar a sortir al carrer
després d’haver-se passat 43
dies tancats a casa. Un milió de
nens i nenes deixaven enrere
l’enclaustrament.
A Catalunya, els menors de 0
a 5 anys ho podien fer de les 11
a les 13 hores, mentre que per als
de 6 a 13 la franja reservada era
la de les 16 a les 18 hores. Tots
ells podien sortir de casa sempre
que anessin acompanyats d’un
adult i, segons recomanava la
Generalitat, calia evitar “entrar
a comerços amb infants”, com si
els nens i les nenes fossin éssers
incontrolats. “Si et trobes amb un
amic, recorda que no us podeu
abraçar, donar la mà ni fer petons”, recalcava el protocol.
UNA HISTÒRIA INFANTIL
La gestió de la infància durant tota
la pandèmia ha estat un tema
controvertit. Des de diferents espais s'ha considerat que ha estat
trufada d'adultcentrisme. És a
dir, els adults han dictat el que havien de fer els infants sense preguntar-los res. Segons explicava
el doctor en Educació Daniel Ortega en un article a Social.cat, durant els últims temps s'ha tractat
els menors d'edat d'una manera
“paternalista sense tenir en compte ni la seva opinió, ni la seva percepció ni els seus anhels”.
Una altra data a recordar: 14
de setembre del 2020. La temuda tornada a les escoles després
de la primera fase de la pandèmia.
Tot feia preveure que el nombre
de contagis es dispararia amb la
recuperació de les classes presencials. Malgrat això, l'experiència ha demostrat que, tot i l'anomalia –mascaretes, grups
bombolla, normes higièniques o
baixes del professorat–, el curs es
va poder fer amb força normalitat. Durant els mesos de classe,
només un 5,3% dels infants i
dels adolescents van ser positius,
i només un 2% de les escoles de
tot el país van haver de tancar per
contagis. “Mantenir les escoles
obertes ha estat molt beneficiós,
perquè els centres educatius han
explicat millor que ningú què és
la Covid-19”, afirma Ingeborg
Porcar, directora tècnica de la
Unitat de Crisi de Barcelona (Unitat de Trauma, Crisi i Conflictes
de la Facultat de Psicologia de la
UAB). Per a l'experta en psicologia, “tancar les escoles és un risc
per a la societat, ja que qui hi ha
millor per explicar una situació
com aquesta que els mestres?”.
Si els infants escrivissin la
història, hi hauria dues dates
més per assenyalar: el 23 de
novembre del 2020 i el 22 de febrer del 2021. Va ser aleshores
quan el Procicat va determinar
que estaven permeses les activi-
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El 26 d’abril del 2020 els infants van poder tornar a sortir al carrer després de passar-se 43 dies tancats a casa. Foto: Carola López/ACN

La pandèmia
menys escoltada
Sovint s’han gestionat les necessitats dels infants durant la pandèmia des d’una
perspectiva adultcèntrica, és a dir, sense comptar amb la percepció ni els anhels
dels nens i nenes. Ens preguntem com han viscut el confinament i les mesures
de restricció ara que comença el segon curs escolar sota l’ombra del coronavirus
tats esportives escolars no competitives, primer, i les activitats
de lleure, després. Van ser moments importants, ja que 3 de cada
4 escolars practiquen esports de
forma habitual i més de 120.000
infants i joves són integrants d'un
cau o esplai a Catalunya.
Última data en la història infantil recent: 13 de setembre
d’enguany. La tornada a les escoles es presenta de nou complicada. Es mantenen les mesures de seguretat amb alguns

canvis. Els vacunats no hauran
de confinar-se en cas de contagi a la seva classe i els controls de
temperatura als accessos dels
centres no seran obligatoris.
SÓN FELIÇOS?
Més enllà de les dates i dels canvis
legislatius que han afectat els infants, seguim sense conèixer com
ha estat per a ells l’últim any i mig.
Com s’han sentit? Com han canviat? Entenen el que està passant?
Porcar és taxativa quan afir-

ma que, a diferència de la idea
que globalment s’ha instal·lat,
l’experiència no sempre ha estat
traumàtica. “Si parlem de menors, cal distingir entre tres grups
d’edat: els que tenen de 0 a 7 anys,
els que tenen entre 7 i 12 anys i els
adolescents, que són un tema a
part i ho han passat molt malament”, considera l’experta. En el
primer dels grups, el confinament es va presentar de manera
ambivalent. Estem parlant d’una
edat en la qual es fan els primers

llaços de socialització i s’aprenen
els hàbits, dos elements que la
pandèmia va empitjorar. Tot i
això, “el confinament va comportar tenir més disponibles els
pares, i això, encara que no sempre, va ser positiu per als infants”, assenyala Porcar. Pel que
fa a la segona franja d’edat, la valoració del confinament va ser positiva. “Trobaven a faltar el grup
d’amics, però no havien d’anar a
l’escola, i això en una edat on es
comença a desenvolupar l’auto-
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En primera persona

n L’Ona té 9 anys, viu a Barcelona i
la seva vivència de la pandèmia,
com la de cada infant, és única. Per
això no podem extrapolar la seva
experiència a la de la resta de nens i
nenes de Catalunya. Amb tot, el que
explica demostra que no sempre
s’ha escoltat suficientment els infants ni s’ha entès com estaven vivint la crisi sanitària.
Tot i la seva edat, reconeix que
ella va tenir sort, ja que va poder
passar el confinament en una casa a
fora de la ciutat. A més, la seva mare
és mestra, el seu pare teletreballava i

però quan havien de pujar a l’autobús podien barrejar-se, i això els costava molt d’entendre”, explica Juanma Martín, director territorial del Casal dels Infants a la Mina-Besòs.
Alguns nens i nenes que Martín
tracta “tenien la sensació de ser un
objecte, perquè les normatives canviaven sovint i algunes els semblaven incoherents”. Segons la investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona Mari Corominas,
“quan els infants se senten ben escoltats pels seus entorns, també se
senten millor, més segurs i més autò-

els dos van mantenir la feina. Segons comenta, aquest any les vacances li han semblat curtes, perquè les
compara amb el temps que el darrer
curs va passar sense anar a l’escola.
Malgrat això, no tot el que ha
passat li sembla bé. “Durant el curs
ens van separar a les meves amigues
i a mi en tres classes diferents... I no
podíem jugar juntes al pati, perquè
érem de tres grups diferents”, explica. “Aquest curs ens han posat juntes”, afegeix convençuda de la millora que això suposa.
Tant ella com altres infants no
van acabar d’entendre mai aquesta
mena de decisions. “Havien d’estar
en grups bombolla a classe i al pati,

noms”. “Als infants no se’ls ha tingut
en compte”, rebla Martín.
L’Ona comença a estar cansada
de portar la mascareta, sobretot a
l’estiu, perquè té calor. Però tot i la
queixa, amb 9 anys és capaç de reconèixer que aquest neguit és poca
cosa si el compara amb el que altres
infants estan vivint. L’empatia infantil contrasta amb l’egocentrisme
de molts adults. “Hi ha altres nenes
que no ho han passat gaire bé... A
una companya de classe se li han
mort els avis i els seus pares tenen
molta por”, diu. Una nena que s’assembla a alguns infants que Martín
descriu amb “ulls tristos i por de ser
un vector de contagi”.

Alguns infants tenen la sensació que durant
la pandèmia se’ls ha tractat com un objecte
amb normatives canviants i incoherents

nomia individual era positiu per
a ells”, considera.
Quan aquella època va acabar,
els infants van ser capaços d’interioritzar amb facilitat la nova situació d'excepcionalitat. “La incertesa i la preocupació dels pares
pel que fa a la feina sí que els va
afectar negativament”, diu Porcar.
En una línia menys optimista
se situa Mari Corominas, doctora en psicologia, salut i qualitat de
vida i investigadora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. “El confinament va tenir efectes negatius en totes les dimensions de les vides de tots els infants, però de manera diferenciada segons els contextos socials”, afirma. “Durant el confinament absolut, els infants van
enyorar poder estar amb els amics
i, sobretot, els que no tenen terrassa a casa seva també van trobar a faltar poder sortir al carrer
i estar a l’aire lliure”, afegeix.
Les dues psicòlogues coincideixen a assenyalar que la crisi sanitària també està suposant un
aprenentatge per als menors de 12
anys. “De la pandèmia han après
que cal cuidar-se i cuidar bé els altres per viure millor. Hem compartit valors de ciutadania i responsabilitat. Per als infants ha estat un aprenentatge entendre que

l’acceptació d’unes normes i els
comportaments individuals repercuteixen en el benestar col·lectiu”, afirma Corominas. “Han respectat les restriccions o comportaments que se’ls demanen”, diu.
Porcar també considera que la
pandèmia ha estat una bona oportunitat, però segons la seva opinió
no sempre ha estat aprofitada. “A
la nostra societat hi ha poca tolerància a la frustració perquè venim
de generacions que van néixer en
la postguerra i no han educat els
seus fills en aquesta línia”, explica la psicòloga.
Per entendre el que vol dir, serveix la història que relata dels seus
veïns: “Visc en un poble a fora de
Barcelona i al costat de casa hi ha
una parella jove amb dos fills”, comença. Quan es va decretar el confinament, tot i que hi havia unes
vinyes davant de casa seva on el
nen i la nena podien sortir a passejar, els seus pares van decidir no
fer-ho. “Ningú els hauria vist,
però van pensar que el missatge
que havien de transmetre als seus
fills era que si hi havia molts infants que no podien sortir de casa
perquè no tenien aquella sort,
ells tampoc ho farien”, segueix
Porcar. L’experiment pedagògic
volia fer entendre als infants el valor de la responsabilitat social.

“Per als infants,
la pandèmia ha servit
per entendre que
l’acceptació de normes
i els comportaments
individuals
repercuteixen en
el benestar col·lectiu”

Molts nens i nenes
van perdre la rutina
i el ritme del son,
i això va afectar
negativament la
seva escolarització,
la salut mental i
la relació amb els amics

L’ALTRA INFÀNCIA
Oportunitat, adaptació, educació. Si bé és cert que molts infants
han viscut una pandèmia menys
terrorífica del que se’ns ha narrat,
també ho és que als barris vulnerables la Covid-19 ha estat un
malson. Així ho apuntava aquest
juliol el Síndic de Greuges de Catalunya quan assegurava que la
pandèmia “ha tingut un impacte
especialment negatiu entre els
infants” i sobretot en aquells que
“estan socialment desfavorits”.
Vista sobre el terreny, la realitat és cruenta i dona fe de les diferències entre infàncies. Juanma
Martín, director territorial del Casal dels Infants a la Mina-Besòs,
explica que el confinament va suposar un abans i un després per
a molts dels nens i nenes dels
barris on treballa. “Al principi
molts van perdre la rutina i el ritme del son, i això va fer que la
seva escolarització es veiés molt
afectada”, diu. Molts es passaven
fins a altes hores de la matinada
jugant al mòbil i l'endemà no rendien. Lluny de desaparèixer,
aquestes dinàmiques no van marxar quan va acabar el confinament. “Per exemple, un nen de 10
anys se'n va a dormir a les 6 de la
matinada, es lleva a les 12 i menja a les tres... Si hi ha desordre, la

relació amb els meus iguals es desordena”, afirma Martín.
En gran part, aquesta situació
es produïa per la desestructuració
que existeix en algunes famílies
d’aquests barris. “En un pis de 40
metres quadrats hi poden viure
cinc persones, i això ha fet que les
relacions entre adults i infants es
tensessin”, considera el director
del Casal dels Infants. Així, la
pandèmia també ha fet aflorar
trastorns mentals que fins aleshores no havien sortit a la superfície. “Tot i que és una paradoxa,
ja que es tracta de barris on la bretxa digital és alta, hem vist com, a
més de casos d'ansietat o depressió, ha augmentat l'addicció a les
pantalles”, diu Martín.
“La pandèmia ha servit per accelerar i visibilitzar processos que
ja existien”, recalca. Entre els més
recurrents, la desafecció cap a l’educació formal d'algunes famílies
vulnerables. “Moltes tenien por i em
deien que a l'escola hi ha massa gent
i per això no hi duien els fills”, sentencia Martín. I és que la pandèmia
ha tensat les costures d’una societat desigual.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Santa Coloma
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Cultura | Balanç positiu d’una Festa Major “condicionada”

9 de setembre del 2021

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha fet un balanç positiu
de la Festa Major d’Estiu, que va culminar dilluns després de tres dies farcits
d’activitats “condicionades” per les restriccions per la pandèmia del coronavirus.

Una festa per la renovació
‘verda’del passeig Salzereda
URBANISME4La inauguració
del ‘nou’ passeig de la Salzereda va ser un dels punts forts de
l’edició d’enguany de la Festa
Major d’Estiu. La renovació
d’aquesta històrica artèria que
flanqueja un dels marges del riu
Besòs ha culminat just quan es
compleixen tres anys de la consulta ciutadana on es va escollir
la transformació del passeig en
un gran bulevard de prop de
20.000 metres quadrats.
El resultat final ha estat fruit del treball del consistori amb
entitats, veïns, comerciants i
grups municipals, que a través
d’una comissió de seguiment
van anar donant forma al projecte. Entre les principals reformes que presenta passeig
destaca l’aposta perquè hi hagi
més espai verd –s’ha ampliat en
2.300 metres quadrats– i la
creació d’un tram nou de carril
bici de 700 metres.
També s’han aprofitat les
obres per renovar les voreres, el
clavegueram, el mobiliari urbà,
la il·luminació i els subminis-

L’ofrena floral d’entitats per
la Diada finalment es farà

POLÈMICA4La celebració de la
Diada a Santa Coloma de Gramenet sí que comptarà enguany
amb la participació de les entitats. Després que l’any passat
s’optés per una ofrena floral a
porta tancada amb motiu de la
pandèmia del coronavirus, el
consistori ha decidit finalment
recuperar aquest 2021 el format
tradicional, que preveu un primer acte institucional i un segon
obert a les agrupacions i formacions locals.
Inicialment, l’executiu encapçalat per Núria Parlon havia

anunciat la celebració d’un acte
tancat per motius epidemiològics, un posicionament que va
provocar crítiques per part d’algunes entitats i formacions polítiques com ERC, que considerava que si s’havia pogut celebrar
la Festa Major amb mesures
també es podia fer amb l’ofrena.
La relaxació de les restriccions sanitàries i socials per
part de la Generalitat, però,
han esperonat el consistori a fer
marxa enrere i recuperar el
format original de l’ofrena floral a la plaça de la Vila.

El nou passeig de la Salzereda de Santa Coloma. Foto: Ajuntament

traments amb el soterrament
de les antigues línies elèctriques. La inversió total del projecte ha superat els cinc milions
d’euros i ha estat finançada en
gran part per fons europeus i per
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
La presentació oficial va te-

nir lloc diumenge amb un espectacle de llum i color ideat pels
artistes Franc Aleu i Andreu Fàbregas i musicat per Marcel Bagés i David Soler. L’obra va recrear a través de projeccions
una espectacular aurora boreal
que s’estenia per gairebé 100
metres del nou passeig.

La tradicional ofrena floral a Santa Coloma. Foto: Jovent Republicà

15 |

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

9 de setembre del 2021

línianord.cat

| 16

Sant Adrià
línianord.cat

Política | Objectiu: reactivar la comissió de la platja del Litoral

9 de setembre del 2021

Els grups d’ERC, Sant Adrià En Comú i MES han presentat al registre municipal una llista de
compareixents per reclamar la reactivació de la comissió d’investigació per la contaminació a
la platja del Litoral. Entre els compareixents citats, l’exalcalde Callau i el conseller Puigneró.

Nova campanya de firmes pel
soroll de la tèrmica del Besòs
CONTAMINACIÓ4L’entitat AireNet ha iniciat una campanya de
recollida de signatures per denunciar els forts sorolls que provenen de la central tèrmica del
Besòs. La iniciativa –que s’està
duent a terme a través de la
plataforma Change.org– ha
aconseguit en només quatre dies
recavar el suport de més d’un
centenar d’usuaris, molts dels
quals veïns de la zona afectats
per la problemàtica.
Segons apunten des de la
plataforma ecologista, la decisió
d’encetar aquesta campanya es
va prendre el passat cap de setmana, després que es produís
un fort episodi de sorolls estridents dissabte de matinada.
Precisament, aquests sorolls ja
van ser motiu de queixes el
passat agost, quan es van registrar sons de fins a 90 decibels
perceptibles a més d’un quilòmetre de la central d’Endesa.
“Els sorolls de la planta de Sant
Adrià no són nous, però sí que
és veritat que aquest estiu hem
patit episodis molt continuats

MEMÒRIA HISTÒRICA4La consellera Lourdes Ciuró va assistir
dimarts a un acte d’homenatge a les persones deportades de
Sant Adrià on es van col·locar llambordes stolperstein. / Foto: Aj.

La planta d’Endesa a la central tèrmica del Besòs. Foto: Electro07

que s’han allargat durant hores”, explica la presidenta d’AireNet, Silvina Frucella, que
compara el soroll amb el d’una
olla de pressió o d’un aeroport.
En declaracions a diversos
mitjans, la companyia Endesa
atribuïa a l’agost aquests sorolls
a una avaria en un component
recentment instal·lat i assegurava que la producció d’energia
no es reprendria fins a la substitució del material defectuós.
Malgrat aquesta actuació, la re-

presa de l’activitat normal a la
central ha tornat a produir episodis de contaminació acústica.
Des d’AireNet estan en converses amb el consistori adrianenc per estudiar la possible
instal·lació d’un sonòmetre a la
zona pròxima a la planta per recavar més dades sobre aquests
sorolls. En paral·lel, l’entitat està
recopilant informació i documents sonors d’altres episodis
per poder presentar una instància al govern local.

Investiguen un tiroteig amb
un ferit al barri de la Mina

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra estan investigant un tiroteig que es va produir dimarts
a la nit al barri de la Mina de
Sant Adrià i que va acabar amb
una persona ferida. Segons fonts
policials, cap a tres quarts de nou
de la nit es van sentir trets a la
zona de la Mina i un cop s’hi va
personar la policia va comprovar
que hi havia una persona ferida,
que va ser traslladada a l’Hospital del Mar. Els Mossos tenen

una investigació oberta per esclarir els fets i no es descarta que
l’incident sigui fruit d’una trifulga
entre dos clans familiars.
En aquest sentit, l’alcaldessa Filo Cañete ha reclamat
una reunió urgent amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena: “Com a ciutat no ho podem tolerar. Els veïns i veïnes
del barri de la Mina no són mereixedors d’aquesta situació”,
apunta Cañete.
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Montgat | Tiana
línianord.cat

Serveis | Reforç del servei de bus a l’Institut Tiana

9 de setembre del 2021

L’Ajuntament de Tiana ha anunciat l’entrada en vigor d’un reforç del
servei d’autobús de la línia B-29 per facilitar la mobilitat dels alumnes de
l’Institut Tiana tant en l’entrada al centre educatiu com en la sortida.

Famílies del geriàtric denuncien
el tancament del Centre de Dia
GENT GRAN4Indignació entre
les famílies dels usuaris de la residència Sant Cebrià de Tiana. A
través de l’Associació Catalana
d’Afectats per les Residències
(ACAR), diversos familiars han
reclamat l’obertura del Centre de
Dia de l’equipament municipal,
que va tancar el passat 19 de juliol després de detectar un possible cas positiu de coronavirus.
Segons denuncien els afectats
en un comunicat, la clausura
del servei es va fer de manera
“unilateral” i sense oferir cap alternativa per la trentena d’usuaris, alguns dels quals tenien
plaça pública adjudicada. Durant
aquests gairebé dos mesos de
tancament, les famílies han hagut de buscar solucions en altres
equipaments privats o bé renunciar a aquest recurs assistencial, sense rebre “cap mena de
teràpia ni ajut municipal”.
Des de la direcció del centre –actualment en mans de la
regidora no adscrita Marta Guàrdia en qualitat de delegació especial remunerada– tampoc s’ha

Torna el festival‘Viu la Música’
amb tres dies de programació

MONTGAT4El festival Viu la
Música tornarà a Montgat
aquest setembre amb les piles
carregades. La iniciativa –que va
celebrar la seva primera edició el
2020 amb gran acollida– tindrà
lloc del 17 al 19 de setembre al
parc de la Riera d’en Font i
constarà de tres actuacions diferents, dues en horari nocturn
i una a la tarda.
La traca d’inici d’enguany la
posarà divendres el grup de gòspel Increscendo (22 h). El relleu
a l’escenari de la Riera d’en Font
l’agafarà la banda Seikos (22h)

i el tancament de l’edició d’aquest 2021 anirà a càrrec de la
companyia Els Superherois, que
presentaran a Montgat el seu espectacle familiar La gran aventura (18 h).
Les entrades per a les tres
jornades del certamen ja es poden reservar a través de la plataforma especialitzada Entrapolis. Per amenitzar els concerts, els assistents podran gaudir de tapes i begudes des d’una hora abans de les actuacions en els foodtrucks que
s’ubicaran al mateix parc.

La residència Sant Cebrià de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

comunicat als familiars fins ara
quina és la previsió per poder reobrir el Centre de Dia.
En un altre comunicat emès
el passat agost, els familiars ja
denunciaven el govern municipal per “inacció” davant la situació de “perill imminent” en
la que es trobava el geriàtric
municipal, on s’havien produït
“negligències molt greus” per

“mala gestió” i falta de recursos
i de personal.
Des del grup municipal de
Junts per Tiana s’ha presentat
aquesta setmana una moció per
tractar la situació de la residència al pròxim Ple. La proposta,
però, queda de moment fora de
la sessió en comptar amb la negativa de la coalició ERC-PSC i
de la regidora no adscrita.

Edició del 2020 del festival Viu la Música de Montgat. Foto: Ajuntament

19 |

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

9 de setembre del 2021

línianord.cat

Esports
| 20

Bàsquet | Torneig de mini bàsquet Ciutat de Sant Adrià

El Bàsquet Femení Sant Adrià celebrarà els pròxims 18 i 19 de setembre la novena
edició de la cita en dos pavellons, el Ricart i el Polidor. Per tenir més informació,
es pot escriure al correu electrònic m.gonzalez@femenisantadria.com.
Foto: Nuria Real

“No pots ensenyar
l’empatia, l’has de
saber transmetre”
Olga Ruano / Pivot del Joventut de Badalona i mestra d’ESO
Mai ningú ha defensat tan bé a la pista Olga Ruano (Barcelona, 1988) com
Guayarmina Peña, excompanya d’escola, a la porta de classe. "Només em va deixar
sortir quan li vaig donar el meu telèfon per passar-lo al seu tècnic", recorda la pivot
del Joventut de Badalona i mestra d'ESO a l'Escola Maristes Valldemia de Mataró.

Toni Delgado
BADALONA
leshores Guayarmina Peña
volia que el seu entrenador et fitxés per al seu
equip? Qui era el tècnic?
Marc Guillén, que dirigia el júnior
del Bàsquet Femení Sant Adrià.
Guayarmina li havia dit que estudiava amb una noia molt alta...
Ella, com tothom, m'insistia que
havia de jugar a bàsquet. I jo,
potser per portar la contrària, feia
natació.

A

I què va passar?
Un dia Marc Guillén em va venir a
buscar a l’escola i em va convèncer perquè fes un entrenament a
Sant Adrià de Besòs. L'experiència
va ser brutal. Així que vaig decidir
quedar-me al club i... canviar d'esport! Gràcies, Guayarmina, per ser
la meva descobridora! [riu].
Tens un ritual curiós abans dels
partits...
Vaig al lavabo. Encara em poso una
mica nerviosa abans de jugar, i
mira que ja tinc una edat, eh...

Estàs nerviosa per la tornada de
les classes?
Són nervis d'il·lusió. Sempre vaig
voler ser mestra. Connecto molt
amb els adolescents.
Necessites molta cintura...
Hi ha qui pensa que aquest ofici és
rutinari i no és així. El temari pot ser
semblant, però canvien els grups.
A més, els adolescents viuen entre
pujades i baixades, moments increïbles i drames. Cada dia és una
nova aventura!

“Quan ens coneguem
bé i entenguem la
manera de fer i jugar,
creixerem moltíssim”
Es pot ensenyar l'empatia?
No pots ensenyar l’empatia. L’has
de saber transmetre. Es tracta que
sàpiguen que els ajudaràs i escoltaràs, però que, quan sigui necessari, els posaràs límits. Has d'enraonar i no fer massa drama de res.
Soc propera i estricta. Intento ser
coherent i que entenguin els perquès de les coses.

Com ha canviat la mascareta la
comunicació a classe?
L'inici del curs passat va ser esgotador per a tothom. Havies de cridar molt i senties que algú parlava, però no sabies què deia. És brutal com ens hem adaptat les dues
parts. La mirada és poderosa.
Ets mestra de matemàtiques i
biologia a 3r i 4t d'ESO. Com arribes a qui no li agraden els números?
Amb paciència i intentant que
s'ho passi bé. El teu to de veu i el
missatge han de ser atractius, i has
d'estar molt activa. Mai faré una
classe on només m'escoltin.
Nou equip, el Joventut de Badalona, i nou número... Vas negociar amb la propietària del 14?
Només li vaig deixar anar una indirecta... Laia Soler va arribar a la
Penya abans que jo. No hi ha res
més a dir. Però m'hauria agradat
continuar amb el 14 perquè no em
queden molts anys de jugadora.
Cap drama, eh. Ara porto el 41!
No seguiràs amb Jordi Vizcaíno.
Hauria estat el novè any que m'entrenés i crec que ens anava bé un

canvi. La decisió va ser molt difícil
perquè estava molt bé amb en Jordi Vizcaíno i al Bàsquet Maresme
Boet Mataró 3 Viles. Quan vaig decidir marxar, fitxar per la Penya va
ser fàcil. És un gran club amb estructura d'equip ACB, tenia molt
bones referències de l'staff, Badalona em queda a prop de Mataró...

Fa uns dies vau jugar el primer
amistós de pretemporada contra el Lima Horta Bàsquet.
Va ser un partit de pocs punts i vam
estar espesses. Quan ens coneguem bé i entenguem la manera de
fer i jugar, creixerem moltíssim. La
Lliga Challenge [la segona competició estatal] serà duríssima...

Diuen que Guillem Abelló és
molt detallista i metòdic.
Ell i la resta del cos tècnic tenen
aquest perfil. Són estudiosos i es
deixen l'ànima en la planificació.

Per cert, a classe saben que jugues a bàsquet?
Fa anys que treballo a l'escola i ja
no és cap secret. Em pregunten
molt. L'any que vaig pujar a Lliga
Femenina amb el Bàsquet Femení Sant Adrià van posar els partits
a l'aula... Va ser molt divertit. A Mataró hi havia alumnes que venien
a veure'm jugar i segur que també n'hi haurà que visitaran l'Olímpic. Saps què? El que més costa i
el que més valoro és que t'estimin.

A Badalona compartiràs vestuari amb Blanca Garcia, Cristina Hurtado i Mireia Vila. És el tercer equip en què coincidiu.
És genial! Són amigues amb qui he
compartit i comparteixo moltes
hores dins i fora de la pista.
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| Tales of Arise
Tales of Arise és el joc que promet marcar un abans i un després a la saga
de rol de Bandai Namco. Per a PS4, Xbox One, Xbox Series X/S i PS5.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Cecilia Díaz Betz / BGW

Més que per la seva participació a l’Està passant de TV3 i més que pels seus monòlegs
d’stand-up, Magí Garcia o Modgi és conegut
per ser un dels integrants del podcast en català
més popular: La Sotana. Juntament amb Andreu Juanola, Joel Díaz i Manel Vidal, Modgi
barreja esport (“és a dir, futbol”, com dirien ells)
i humor irreverent en una fórmula que cada
cop té més adeptes. I això es veu reflectit en el
nivell dels convidats. Després d’entrevistar, la
temporada passada, diversos candidats a les
eleccions del Barça, enguany han començat la
temporada amb el convidat més important
que han tingut mai: Gerard Piqué. Durant l’entrevista, emesa en directe, Piqué va rebre una
videotrucada de Shakira. Modgi, assegut al
costat del jugador, va treure el cap i va dir amb
molta calma: “Hola, Shakira!”. Ha estat el
moment més comentat.

BCN Gallery Weekend
Barcelona Gallery Weekend és una iniciativa de l’associació Art Barcelona que busca “visibilitzar la labor de les galeries com a espais generadors de cultura oberts a la ciutadania”. Aquest any torna per oferir la seva 33a edició i
ho fa amb rècord de participació: precisament, s’hi han
sumat 33 galeries, 27 de Barcelona i 6 de fora de la ciutat.
Començarà el 15 de setembre i s’allargarà fins al dia 19, i
ampliarà la seva xarxa a l’Hospitalet de Llobregat, Santa
Margarida i els Monjos i Sitges. Pel que fa als artistes participants, en seran una setantena provinents de 20 països.

Llibres

La fitxa

?

M

QUI ÉS

...

G

I

Per ‘La Sotana’, ‘Està passant’ i els seus monòlegs

Saludar la Shakira amb molta naturalitat

QUÈ HA FET

Durant una videotrucada inesperada entre la cantant i Piqué

...

Molta broma i molts mems

A LES XARXES

Teatre

D

Ser un còmic català de moda

ÉS FAMÓS PER

?

O

Fins i tot hi ha qui demana samarretes del moment

Música

Pelis i sèries

Lluny vol dir mai més
Marc Cerrudo

Començar
David Eldridge / Pau Carrió

Totes les flors
Roger Mas

Chavalas
Carol Rodríguez Colás

En aquesta ciutat tothom parla menys ell.
És coix i té la cara solcada de cicatrius, i
ranqueja pels carrers de nit, cercant un
cérvol amb tres taques blanques sota l’ull
esquerre i cinc punxes a cada banya, com
dues mans suplicant al cel. Per què el cerca ningú ho sap, però avui que fa un any
del daltabaix que el va capgirar, podria estar més a prop que mai de trobar-lo.

La festa que la Laura ha fet per estrenar
el seu pis s’ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els
dos tenen prop de 40 anys. Semblen a
kilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien anar-se’n al llit aquesta nit i no tornar-se a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar?
A La Villarroel de Barcelona.

Amb 25 anys de carrera musical i deu discos a l’esquena, Roger Mas publica ara
un nou àlbum, Totes les flors (Satélite K),
que ell defineix com “un treball lluminosament diferent”. L’onzè disc del cantautor de Solsona està format per deu
cançons noves, entre les quals hi ha la
que dona nom a l’àlbum, que Mas ha
presentat al programa FAQS de TV3.

La Marta, la Desi, la Soraya i la Bea, amigues inseparables a l’adolescència, tornen a trobar-se al barri. La realitat les obligarà a enfrontar-se a aquelles adolescents que van ser i a les dones que volen
ser ara. Pràcticament sense adonar-se’n,
s’ajudaran a prendre decisions importants. Chavalas és l’òpera prima de la directora cornellanenca Carol Rodríguez.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA

Contra la síndrome postvacacional
Foto: Pexels
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BENESTAR

etembre és el dilluns de l’any. Excepte si és el teu mes de
vacances –en aquest cas, potser que deixis de llegir això–,
és el moment de tornar a la rutina i deixar enrere el dolce
far niente. És l’hora, per tant, d’una més que probable síndrome
postvacacional.
Per evitar o com a mínim pal·liar aquesta sensació de desànim, hi ha diversos consells que pots aplicar al teu dia a dia. En
primer lloc, has d’assumir que no pots passar de 0 a 100. Segurament no podràs posar-te al dia de feina el primer dia que tornis a treballar, i és normal. El retorn ha de ser progressiu i de seguida veuràs que recuperes el teu ritme habitual.
Més enllà de la feina, has de reincorporar rutines a la teva
vida que potser havies abandonat durant les vacances. Per exemple, si matines, has d’acostumar-te de nou a anar a dormir
d’hora per respectar les hores de son que necessita el teu cos i
no abusar de la cafeïna. Si has deixat de fer exercici durant l’estiu, és moment de tornar-hi: va bé per al cos i per a la ment. Finalment, no descuidis el teu temps lliure: te’l mereixes i l’has
d’aprofitar. Els caps de setmana poden ser unes minivacances!

Les claus
A POC A POC

No pots passar de 0 a 100: el retorn a la rutina ha de ser
progressiu, no pretenguis posar-te al dia només arribar

DESCANS

Si matines, has d’acostumar-te de nou a anar a dormir d’hora:
respecta les teves hores de son i no abusis de la cafeïna

VIDA SANA

Durant les vacances probablement has deixat de banda hàbits
saludables: recupera l’exercici i una bona alimentació

TEMPS LLIURE

És molt important que no descuidis el teu temps lliure:
te’l mereixes i l’has d’aprofitar com tu vulguis

Foto: Pexels
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