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El poliesportiu Marina Besòs amb una part de la coberta trencada a causa del temporal Glòria, que va va provocar importants destrosses al litoral català. Foto: AVV

Incertesa pel futur
dels treballadors
del Marina Besòs
Els empleats de piscina es troben en tramitació d’un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) que data de l’1 de febrer i s’allargarà un mínim de 4 mesos
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| NOTÍCIES |

Què passa amb els
treballadors del
Marina Besòs?
Els afectats per l’ERO demanen a l’Ajuntament que els reubiqui a
les instal·lacions en d’altres tasques com neteja o manteniment

I

Laura Valverde Tierno,
estudiant de Periodisme

l Poliesportiu Municipal
Marina Besòs va tancar gairebé dues setmanes a causa
de les afectacions de la borrasca
Gloria, principalment, a la coberta exterior. Els treballadors
de la piscina es troben en tramitació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que
data de l’1 de febrer i s’allargarà
un mínim de 4 mesos. La resta
dels treballadors van tornar al
seu lloc de treball, després que
s’obrissin amb normalitat gran
part de les instal·lacions la darrera setmana.
L’ERO és una mesura que ha
estat presa per part de Teampartners, a conseqüència que
l’Ajuntament els hagi retirat els
ingressos que rebien per la part
de les instal·lacions que ara estan afectades, segons van informar a la reunió del passat 30 de
gener, a la qual no va assistir cap
membre de l’Ajuntament.
Aquesta decisió no s’ha vist
amb bons ulls per part dels treballadors; sobretot aquells que
ja van patir el tancament de les

E

instal·lacions l’any 2016 asseguren que “tenen molt mal considerats als treballadors de piscina
i alguns fa més de 16 anys que
treballem a l’empresa”. Els empleats afectats per l’ERO demanen que “si hem d’anar a l’atur
que l’Ajuntament ens iguali el
salari, o si no que ens reubiqui
dins d’altres tasques necessàries
a les instal·lacions com neteja o
manteniment, que són necessaris per accelerar l’obertura”.
D’altra banda, els clubs i entitats que entrenen diàriament
a les instal·lacions també s’han
vist afectats. És per això que
l’Ajuntament els ha donat su-

port per reorganitzar-los a altres instal·lacions disponibles
fins que es pugui tornar a la
normalitat.
Una vegada finalitzat el temporal, des de l’Ajuntament de
Sant Adrià es va decidir contractar a una empresa amb caràcter
d’urgència per tal de portar a
terme les obres necessàries en el
menor temps possible. Una acció
que ha estat possible gràcies a la
subvenció atorgada per part de
l’Ajuntament de Barcelona una
vegada declarat el litoral barceloní com a zona catastròfica.
L’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs va decidir tancar el
Poliesportiu Municipal Marina
Besòs, entre altres instal·lacions
esportives de la ciutat, per motius de seguretat el passat dilluns 20 de gener, després que
el temporal Gloria sacsegés tot el
litoral català.
El temporal Gloria va afectar
la coberta exterior del Poliesportiu Marina Besòs, arribant
a afectar a gran part del sostre
interior de la piscina coberta.
Aquesta és l’afectació més greu,
però hi va haver d’altres de menor importància.

Tala d’arbres
a Sant Joan
Baptista
La Marea Verda ha denunciat l’actuació
municipal a les xarxes socials

I

Laura Valverde Tierno,
estudiant de Periodisme

és d’una quarantena
d’arbres han estat tallats sense miraments
a tota la ciutat de Sant Adrià
de Besòs. Una actuació que ha
eliminat una gran part d’arbres
sans al barri de Sant Joan Baptista, en alguns casos, sense cap
justificació. Des de l’Associació
Veïnal de Sant Joan Baptista es
reconeix la necessitat de l’actuació davant dels arbres malalts,
però es considera que s’ha sacrificat masses exemplars sans.
Una actuació excessiva, que a
moltes zones mancava de mesures de seguretat cap als vianants.
La Marea Verda, una plataforma veïnal compromesa pel
medi ambient de la ciutat, ha
publicat l’actuació per les xarxes socials, on ha adjuntat fotografies d’alguns dels arbres
talats. La Plataforma denuncia
que el mal estat dels arbres és

M

a causa de l’alta toxicitat del sòl
de la ciutat.
Aquesta ha estat una actuació
que no ha estat correctament
informada ni als representants
veïnals, ni a la ciutadania en
general. Una actuació que a la
web de l’Ajuntament rep el nom
de ‘Campanya de reposició de
l’arbrat viari i l’arbrat en zones
enjardinades’ on s’informa de la
tala de 7 arbres i 7 soques, molt
lluny de la realitat que es va poder veure als carrers el passat
29 de gener.
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editorial
Incivisme
a regidora de Sant Joan
Baptista, Rosa Villalonga,
explicava a l’entrevista
que li vam fer recentment que
l’Ajuntament estava a sobre
dels mercat d’encants per
assegurar que cada dimarts es
portés a terme la neteja necessària. La brutícia, els residus
i l’incivisme que provoca el
mercat dels dimarts al barri i
a la ciutat s’ha normalitzat de
tal manera que l’única preocupació per part de l’administració és que els serveis de neteja
compleixin la seva feina. Fa
un temps, un alcalde adrianenc va dir públicament que
el més net no és qui neteja
sinó qui no embruta. Per què
es permet amb total impunitat
que cada setmana campin per
tot arreu bosses de plàstic,
cartrons, i altres residus durant unes hores fins que passa
el camió? La imatge de sota
l’autopista és penosa, la gestió
del problema, inexistent. Ja
no s’hi val el discurs de la neteja posterior al llançament de
la brossa, perquè aquest és un
esforç extra que no caldria fer
si els paradistes demostressin
una mica més de respecte i
civisme. Us imagineu que a
cada poble o ciutat del país (ja
no diem d’Europa), als mercats ambulants o d’Encants
tota la brossa i els residus
es tiressin al terra? Doncs a
la nostra ciutat passa cada
setmana des de fa anys. El veïnat exigeix solucions perquè
els drets i els deures són per a
tothom.
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| OPINIÓ |

Contaminació industrial,
la gran oblidada
Foto: Airenet

I

AireNet, coordinadora
veïnal metropolitana

a Coordinadora veïnal
metropolitana AireNet va
participar a les 4 sessions
de treball que va organitzar
l’Ajuntament de Barcelona
entre el 3 d’octubre i el 28 de
novembre de 2019 sota l’anunciat de declaració d’emergència
climàtica. Aquestes sessions, en
teoria, van servir per a elaborar
tot un seguit de mesures per fer
front a l’emergència climàtica
a Barcelona, que Ada Colau va
presentar el passat 15 de gener a
l’opinió pública.
Tot i valorar positivament
aquesta iniciativa, ja des de la
primera sessió vam constatar
que segons l’Ajuntament el principal element que contempla,
com a factor del canvi climàtic,
és el CO2, oblidant que el diòxid
de nitrogen(NO2) és també el
principal contaminant de l’aire,
molt nociu per a la salut i que
també afecta el clima.
La declaració d’emergència
climàtica només fa referència a
Barcelona, oblidant que l’aire no
sap de fronteres ni de municipis
i que la indústria contaminant
que pateix Catalunya, l’AMB i
Barcelona és greu. Cal recordar
que la incineradora Tersa de
Sant Adrià de Besós i la Central
tèrmica de Cicle Combinat d’Endesa - Naturgy contribueixen a
l’atmosfera amb més de 1200
tones/any de NO2, xifres que
son públiques i consultables al
Registre d’Emissions de la Generalitat de Catalunya i que representen un terç de tot el NO2
generat pel trànsit a la ciutat
comtal.
A les sessions de les diferents
taules climàtiques en què vam
participar, AireNet va manifestar la necessitat de transparència
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pel que fa a les indústries contaminants i vàrem reclamar i exigir, com un dret de la ciutadania,
conèixer quines són aquestes indústries, incloses a l’AMB i quin
grau de contaminació generen.
Segons la pròpia Agència
d’Energia de l’Ajuntament,
Barcelona com a ciutat densa,
mediterrània i compacta, consumeix poca energia i genera
poques emissions comparada
amb altres ciutats. Això es deu
a que la major part de l’energia
consumida a la ciutat es genera fora del territori. Això fa que
estadísticament el percentatge
d’emissions de CO2 del sector
industrial a Barcelona, segons
l’Ajuntament, sigui només del
7,67% front el 27,41% del sector
del transport i del 20,59 del sector serveis.
En canvi el que sí genera la
nostra ciutat són 89 tones de residus cada hora i cada habitant
483 kg. de residus anuals, la majoria dels quals són incinerats
creant dioxines i furans altament
nocius, ja que son els abocadors

i les incineradores les que més
emissions de CO2 generen.
Davant aquesta realitat, cal
que el Parlament de Catalunya
elabori urgentment una legislació en consonància amb la
d’altres països europeus, que
permeti fixar els llindars de dioxines i furans a partir dels quals
les administracions han d’intervenir per preservar la qualitat
de vida i salut de la població que
representen.
Barcelona és una ciutat més,
arreu del món, on la crisi climàtica ja està afectant les vides dels
seus ciutadans. Cal recordar que
ja a finals de l’any 2015 científics
de la NASA van informar de l’increment perillós del CO2 alliberat per els combustibles fòssils i
que ja no era absorbit per la vegetació i els oceans.
Tots els moviments ciutadans
ecologistes coincideixen que s’ha
de donar una resposta contundent a l’altura del que el món
científic alerta i del que la ciutadania reclama i un dels aspectes
importants és el que implica la

transició energètica. Malauradament la Cimera del Clima de
Madrid, del passat mes de desembre, va fracassar en el seu
objectiu de regular els mercats
de diòxid de carboni.
En aquest sentit un informe
sobre les perspectives de transició energètica de la companyia
certificadora noruega DNV-GL
indica que les temperatures
mundials hauran augmentat
2,4 graus a finals de segle si no
es posa fre. Segons aquesta certificadora, encara hi ha temps
per a evitar-ho però farà falta 8
vegades més d’energia eòlica i
solar per aconseguir els objectius climàtics de Paris que van
signar 197 països. La batalla
contra el canvi climàtic s’ha de
desenvolupar en tres fronts de
forma simultània segons DNVGL: major eficiència energètica,
més energies renovables i més
mesures objectives a nivell de
cada país.
Cal incentivar la generació
d’energies renovables per tal
d’impulsar un model energètic
que suprimeixi els combustibles
fòssils que permeti assolir el
100% de renovables l’any 2050.
Un país com el nostre, que gaudeix de més de 5.000 kilòmetres
de costes, hauria d’aprofitar la
força de les onades en aquelles
localitzacions que per la seva
meteorologia pateixen més episodis de fortes tempestes, per a
generar energia marina.
I és molt urgent establir una
bona política de reducció de residus, instaurant la recollida porta
a porta en aquells entorns que
sigui possible, així com evitar la
fabricació de productes d’un sol
ús, aplicant legislacions atrevides per a fer responsables els
productors també de la recollida
dels seus productes per a la seva
reutilització o reciclatge.

ElnostreBARRI

Febrer 2020

05

| ENTREVISTA |
Adrià Rodríguez
Saita Diving

“El busseig ajuda a tenir una
altra perspectiva de la realitat”
I

Laura Valverde
Estudiant de periodisme

Què és Saita Diving?
Saita pot ser moltes coses segons els ulls amb què t’ho miris. Per exemple, per al Lluís,
un home en procés de formació
que té una malaltia degenerativa pot ser una via de sortida,
per a un noi pot ser un camí
per al seu futur; però si he de
concretar des del meu punt de
vista, per a mi, Saita Diving és
més que un club de busseig. Des
del meu primer dia, m’he sentit
com un més de la família i bàsicament tots estem units per una
mateixa causa: el busseig. Però,
un busseig que arribi a tothom
sense diferenciar per capacitats
ni nivell econòmic, ja que és un
esport molt car. Creiem que és
tan bonic que ningú hauria de
tenir obstacles per gaudir-lo.
Aposteu pel busseig com a
motor de reinserció; com
ajuda a la societat?
El busseig ajuda a tenir una altra perspectiva de la realitat. Estem en un barri una mica conflictiu on el dia a dia es busca la
manera fàcil de buscar-se la vida. La finalitat és intentar donar
una segona oportunitat, a partir
de l’esport, en aquest cas a par-

“L’estat
d’ingravidesa els
ajuda i els calma”

Els batejos del projecte poden anar més enllà?
Sí, Luis és una persona amb diversitat funcional produïda per
una malaltia degenerativa. Ell
s’està formant per treure’s el títol
de bus condicionat per a busseig
recreatiu, amb la diferència que
hi ha d’haver una persona amb
ell ajudant-lo. Tot i això, l’única
limitació que ell tindria és que
ell no podria fer un rescat a una
altra persona i el que es busca
al busseig és això, davant de tot
seguretat. Tot i que, qualsevol
bus ha de sortir sempre en parella per seguretat. El que si és
important és que la persona que
l’acompanya ha de tenir el títol
de bussejador adaptat, perquè ha
de saber com procedir a l’hora de
qualsevol situació complicada.

tir del busseig. Un esport que té
una formació professional i això
pot ser una via de sortida més
per tal de trobar una altra via
de treball més humil i compromesa amb la societat. L’objectiu
que tenim és donar una altra
perspectiva a la gent que viu al
barri, i amb això, s’intenta evadir aquest camí fàcil.
Algun dels vostres alumnes
ha volgut seguir el camí del
busseig professional?
Sí, un noi jove que venia d’un
llogaret amb problemes socials i
de conflictivitat. Ell va voler fer
el bateig amb mi i, fins i tot, va
voler repetir-ho. Acostumava a
barallar-se amb els seus companys, però en aquell moment
abans d’arribar a terra es va
interessar i va començar a preguntar-me si ell podia treballar
de bussejador, si amb el busseig
es podia guanyar la vida. Em
va sorprendre molt com en deu
minuts de bateig va canviar tant
la seva manera de veure les co-

Adrià i Luis a la formació de bussejador condicionat. Foto: Saita Diving

ses. Nosaltres a això li diem ‘el
gen aquàtic’.
Com sorgeix el projecte
‘Busseig per a tothom’?
‘Busseig per a tothom’ és una
iniciativa que vol arribar amb
l’esport a tota mena de persones
amb qualsevol diversitat funcional o amb qualsevol obstacle
per a arribar, fins i tot, de caràcter econòmic. Normalment venim amb grups i associacions a

les quals hi ha una sèrie de persones amb diferents limitacions
i, després cadascú decideix si
vol seguir avançant amb el busseig o si vol limitar-se a fer-ho
de manera esporàdica. Tenim
diversos casos de persones que
van fer el bateig i han volgut
seguir formant-se, perquè ens
diuen que l’estat d’ingravidesa
els ajuda i els calma el mal, els
fa sentir diferents, els allibera
de la cadira de rodes.

Teniu entre mans nous
projectes?
De moment estem molt centrats
al projecte de ‘Busseig per tothom’, però ens han llançat un
projecte a través d’una empresa
de Portugal que en poques paraules és viatjar per a crear impacte. Ells vénen de viatge, però
aprofiten per treure’s aquí una
formació de busseig per formar
part dels projectes que ja tenim
en marxa: ‘Busseig per tothom’ i
‘Millor sense plàstics’.
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| EL RUSC |

Com millorar les
defenses, en 8 punts
Et descobrim petits canvis que pots incloure en el teu dia a
dia i que et permetran millorar la teva qualitat de vida

I

Pedro i Maria, El Rusc que
diu Sí Sant Adrià de Besòs

’estrès continuat, les dietes inadequades, els canvis
bruscs de temperatura o un
número insuficient d’hores de
descans poden fer que l’organisme es ressenti i disminueixin les
nostres defenses. Et descobrim
petits canvis que pots incloure
en el teu dia a dia i que et permetran millorar les teves defenses i la qualitat de vida.
Per què algunes persones
mai estan malaltes i altres, en
canvi, es passen l’any amb refredats, grips o gastroenteritis?
La genètica i altres factors hi
tenen a veure, està clar, però no
tant com ens agradaria pensar.
Segons els últims estudis, el que
menges pot tenir una influència
directa sobre el teu sistema immune. T’expliquem com potenciar-ho per tenir unes defenses
perfectes, sense sucumbir als
microbis.

1. Menja aliments integrals
Una de les claus per tenir un
sistema immune en perfecte
estat de revisió és tenir cura
de la flora intestinal bacteriana. Els aliments integrals
vegetals (llegums, cereals,
nous, ametlles i fruita seca en
general, hortalisses i fruites
senceres) són rics en fibra, i
sembla que als nostres bacteris intestinals els hi agrada molt. A més, segons un
estudi recent si els bacteris
intestinals no reben quantitats suficients de fibra, s’alimenten de la substància que
protegeix el budell gruixut
que també serveix per evitar
algunes infeccions!

L

2. Menja més vegetals
A banda de la fibra que contenen, hortalisses i fruites
són riques en alguns micronutrients i substàncies que,
segons l’evidència científica,

poden enfortir les defenses.
També afavoriran les defenses els aliments com ara
les cols, les llimones, les prunes umeboshi (molt riques
en àcid cítric i amb propietats
digestives), i els aliments de
temporada. D’aquests últims
podem destacar el nap, els
raves, el nap Daikon, la pastanaga, la ceba, el gingebre,
la carbassa i les algues que
també ajudaran a reforçar el
sistema immunitari gràcies a
la presència de vitamines A,
C i E a la seva composició.
Un aliment de temporada
com ara els bolets també es
mereixen una especial menció, concretament els shitakes. Aquests bolets d’origen
japonès, reforcen de manera
específica el sistema immunitari ja que tenen un component únic per a realitzar
aquesta funció. Cuina bé els
aliments i no t’oblidis de les
verdures crues!

Cicle Gaudí
La hija de un ladrón
20:30h a l’Ateneu Adrianenc (Andreu
Vidal, 7)
Preu de l’entrada: 3€

DISSABTE, 22 DE FEBRER

Són importants -els famosos probiòtics- perquè contenen bacteris beneficiosos
que s’ocupen dels bacteris
dolents. Els trobaràs al miso,
al quefir, als iogurts de bona
qualitat o als vegetals fermentats com el xucrut o el kimchi.

4. Evita aliments processats
5. Fes exercici físic
L’activitat física moderada
contribueix de manera indirecta a millorar les defenses,
perquè millora la circulació,
el que permet que les cèllules defensives treballin de
manera més eficient, millora
la salut en general i ajuda a
controlar el pes.

6. No t’estressis
Medita 10 minuts al dia s estats continuats d’estrès sotmeten el cos a una veritable
tempesta d’hormones i poden reduir les defenses, tot
i que encara s’està estudiant
com funciona exactament
aquest mecanisme.

7. Beu molts líquids
És primordial beure diàriament prou quantitat de líquids com aigua, brou, sucs
de fruita… I, per descomptat,
no prendre alcohol de manera habitual.

8. Dorm un mínim de set
hores al dia
Per permetre que el cos es
pugui reparar.

| SABIES QUE... |

| AGENDA |
DIVENDRES, 21 DE FEBRER

3. Inclou aliments fermentats

Ball de Carnestoltes a càrrec del grup
Piketa’s
20.30 h a la plaça de la vila

DIUMENGE, 23 DE FEBRER
La Mina Camina
Sortida: 9:30h davant del Cap La Mina
Organitza: AV La Mina, Plataforma d’entitats i Veïns i CAP La Mina

Sant Adrià patina
De 10 a 13h a la llera del riu

DIMECRES, 26 DE FEBRER

CARNESTOLTES 2020
Animació infantil i xocolatada a
càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen
12 h a la plaça de la vila

Conviure amb les intoleràncies
alimentàries
A les 17:15h a la seu d’Aprodisa (Frederica Montseny, 1)

Rua de Carnestoltes
18 h Concentració al c/ Torrassa cantonada av. de la Platja. Sortida 18.30 h.
Recorregut: av. de la Platja (sentit muntanya), av. Catalunya, c/ Josep Royo, c/
Ricart i final a la plaça de la Vila.

Consell de les Dones al Carrer
Commemoració 8 de març
De 10 a 13h, stands a la pl. La Vila
Organitza: Consell de les dones

l calendari de carnestoltes està
estretament relacionat amb les
festivitats religioses, com la majoria
de les festes espanyoles, però també té
les seves arrels en els temps clàssics. La
celebració comença la setmana anterior
al Dimecres de Cendra, que marca l’inici
de la Quaresma i que representava una
oportunitat perfecta per a satisfer tots els
impulsos abans que comencés l’abstinència de Quaresma (període de 40 dies).
El Carnestoltes de Cadis i un altre tipus de celebracions van ser prohibits
oficialment per la dictadura de Franco des de 1937. La majoria dels pobles i ciutats
espanyoles van acceptar aquest decret; no obstant això, els gaditans van continuar
amb la seva celebració anual malgrat la prohibició dictatorial. Se celebrava a
porta tancada i, posteriorment, el 1948, Francisco Franco va permetre que els
grups cantessin al carrer, sota un estricte control -això sí-, però continuava sent
il·legal usar la paraula “carnestoltes”. Com era d’esperar, les lletres dels grups
portaven significats ocults que van escapar de la censura. Caldria esperar a 1977,
quan el carnestoltes va ser restaurat completament en tot el país. Tot i que d’estils
completament diferents, els carnestoltes més coneguts a Espanya són el de Santa
Cruz de Tenerife, el de Cadis i el de Sitges.
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| CONTINGUTS PATROCINATS |

El gluten i les seves
intoleràncies

Leonor Miralles, Dietista-Nutricionista
Centre Cuida’t Sant Adrià del Besòs
l gluten és una proteïna que es troba al blat i
en altres cereals com l’ordi i el sègol incloent
varietats com el Kamut. La malaltia celíaca o intolerància al gluten és una malaltia autoimmune
amb predisposició genètica que produeix inflamació a l’intestí prim i la pèrdua de les vellositats
que el recobreixen, afectant per tant a l’absorció
de nutrients. Això passa quan hi ha un exposició
al gluten en ingerir aliments com el pa de blat,
la pasta de blat, galetes, salses, peix enllaunat o
congelat, etc…
Podem demanar les proves al metge de capçalera quan tenim símptomes de la malaltia com
ara dolor abdominal, diarrea, fatiga i debilitat,
pèrdua de pes o irritació de la pell. A vegades

E

l’odontòloga, també pot veure a l’explorar la boca signes de la malaltia com taques marronoses a
les dents i nafres a les mucoses. També els osteòpates detecten amb la història del pacient i signes com inflor de panxa, mobilitat reduïda en les
parts viscerals.
Es pot patir la malaltia a totes les edats i a vegades el factor desencadenant pot ser un esdeveniment estressant emocional o físic
Quan som diagnosticats mitjançant diverses
proves, ja que una sola prova no serveix per fer
un diagnòstic fiable, haurem d’aprendre amb
una dietista-nutricionista a fer de per vida una
dieta sense gluten. És interessant descartar altres alteracions com la intolerància a la lactosa
o la fructosa.
Moltes vegades és la dietista-nutricionista qui
detecta la malaltia i demana les proves al metge.

En cap cas s’haurà de fer una dieta sense gluten abans de realitzar
les proves diagnostiques ja que podem falsejar el resultat donant
un fals negatiu.
És interessant detectar la malaltia quan més aviat millor ja que
es pot patir a la infància i produir danys importants a la paret intestinal i retràs en el creixement en nens i nenes.
A vegades es detecta una hipersensibilitat al gluten no celíaca.
En aquest cas no hi ha una malaltia celíaca, però el pacient millora
en retirar el gluten. S’haurà de descartar la resta d’intoleràncies i
començar una dieta exempta de gluten supervisada igualment per
una dietista-nutricionista.

