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Tragèdies evitables

L

amortdetresimmigrantssubsahariansaBadalona
provocada per les condicions infrahumanes en les
quals vivien ha causat un fort impacte i és tota una
bufetadaperalesnostresconsciències.Lacommo
ció de l’esdeveniment i el malestar per la falta de
respostes que l’Administració dona a tota aquesta immigració
irregular s’anirà diluint amb el pas del temps fins al següent
succés. D’igual forma que la mort de tres immigrants més l’agost
passat al barri de la Barceloneta va provocar una allau d’articles i
declaracionsdeprotestaquevandominarl’actualitatunsquants
dies fins que ningú més no va recordar aquells joves.
El mateix divendres que publicàvem una àmplia cobertura
informativa sobre l’incendi de Badalona, el nostre col∙lega Xa
vier Aldekoa ens escrivia una crònica des del Sàhara Occidental
on explicava l’odissea d’uns joves que estaven disposats a jugar
se la vida per venir al primer món. L’origen i el final del mateix
problema: migrants que fugen de la pobresa que els envolta a
l’Àfrica per acabar malvivint entre nosaltres, sempre que no mo
rin pel camí.
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Angela Merkel

Canceller d’Alemanya

Alguna cosa hauríem de fer a part de dir que tot això està molt
malament.Elsajuntaments,comeldeBadalona,coneixenl’exis
tència d’aquests espais insalubres on s’amunteguen ciutadans
que estan en situació irregular i que no poden accedir a una feina
legal perquè els falta també qualsevol documentació que els
acrediti. Potser el primer seria fer un cens d’aquests infraha
bitatgesitancarlosperevitarmésdesgràcies.Peròelsseushabi
tantshauriendepoderanaraalgunlloc.On?Acentresd’interna
ment? Tal com descriu el director Ramon Térmens aquestes de
pendències a la pel∙lícula La dona il∙legal, que s’acaba d’estrenar
aquesta setmana, no sembla que aquesta sigui la millor solució.
Comsempreaquestdebatacabaenlagastadaexcusaqueésun
problema d’Estat que no pot resoldre un municipi qualsevol. Hi
estem d’acord. Però l’administració
més propera hauria de vetllar i tenir
instruments per impedir que aques
tes situacions es repeteixin amb tanta
assiduïtat. Queda escrit. Ho recorda
rem en la pròxima tragèdia.
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La presidència alemanya
de la UE arriba a la seva fi
aquest desembre entre els
elogisdelsestatsmembresil’alleu
jament d’haver trobat una solució
per al veto d’Hongria i Polònia al
Fons de Recuperació i els pròxims
pressupostos europeus. / P. 3

Carme Torras

Premi Nacional de Matemàtiques
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La investigadora de l’Ins
titut de Robòtica i Infor
màtica Industrial (CSIC
UPC), ha obtingut el guardó per
les seves aportacions pioneres en
l’àrea de la robòtica intel∙ligent i
de la social, i per la seva contribu
ció al debat ètic. / P. 34

Manuel Campo Vidal
Periodista
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El Consell de l’Acadèmia
de Televisió i de les Cièn
cies i les Arts de l’Audio
visual va atorgar ahir el premi Je
sús Hermida a la trajectòria al pe
riodista Manuel Campo Vidal en
reconeixement a una trajectòria
lligada al mitjà televisiu. / VIURE

Shia LaBeouf
actor

ACOLORINT BERNINI. Una descàrrega bigarrada de color inunda la font dels Quatre Rius, l’obra de Bernini que domina la
plaça Navona, gràcies a una projecció de mapping que forma part de la decoració de la ciutat eterna per les nits d’aquest Nadal.
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L’embolic català d’Errejón

Sempre guapa

ñigo Errejón pot presu
mir de ser dels pocs ma
drilenys que parlen gaire
bé a la perfecció en català.
Un coneixement de la llengua i
la cultura que no l’ha salvat, tot i
això, de cometre errors polítics
com una casa a Catalunya. Va
elegir un candidat desconegut a
Barcelona per representar el
seu partit, Més País, en les elec
cions generals. Es tracta de
Juan Antonio Geraldes, exmili
tant convençut de Comunistes,
el partit integrat a EUiA que ha
dirigit durant anys Joan Josep
Nuet, ara aliat amb ERC al Con
grés de Diputats. La candidatu

ra va ser un fracàs i no va ob
tenir ni un escó. Però ni Errejón
ni Geraldes no es donen per
vençuts. El cofundador de Po
dem i antic company de Pablo
Iglesias estudia la possibilitat
de presentar una llista a les
eleccions catalanes del 14F. Un
moviment que el mateix Ge
raldes, de qui no s’ha tornat a
saber res des de les generals del
2019, ha abonat des de les
xarxes socials. Segons el líder
virtual de Més País a Catalunya,
el partit debat aquests dies si es
presenta als comicis de febrer.
Errejón té un nou maldecap a
Catalunya.c

L

a campanya “Barcelo
na, posa’t guapa”, que
es va posar en marxa
fa ara 35 anys, va supo
sar un abans i un després en les
polítiques de millora del paisat
ge urbà. Un equip entusiasta
liderat per l’alcalde Pasqual
Maragall va arrencar aquesta
iniciativa que va permetre, en
tre altres coses, arreglar i embe
llir moltes façanes dels edificis
de la capital catalana seriosa
ment castigades per la pol∙lu
ció, l’erosió provocada pel pas
del temps i algunes deficiències
constructives heretades d’un
passat molt més gris. La restau

ració de façanes va ser la línia
d’actuació més visible, però ni
de bon tros l’única, de l’assaig
d’una de les primeres experièn
cies de col∙laboració publico
privada, clau en la transforma
ció de la ciutat. Des de mitjans
dels anys vuitanta, la Barcelona,
que ara es planteja com adap
tarse als nous reptes també en
matèria urbanística va exportar
el model posa’t guapa a mig
món amb la seva aposta per un
disseny que va ser útil perquè
no estava renyit amb la funcio
nalitat. Tot un exemple a tenir
en compte en els temps que
corren.c

Shia LaBeouf (34) ha estat
acusat de maltractament,
agressió sexual i emocio
nal per la seva exparella, la cantant
FKA Twigs (32), que ha presentat
unademanda. L’actorha reconegut
el seu caràcter abusiu com a conse
qüènciadelseualcoholisme. /VIURE

ÍNDEX
INTERNACIONAL .....................................5
POLÍTICA ....................................................15
OPINIÓ ........................................................22
SOCIETAT ..................................................28
NECROLÒGIQUES ..................................37
CULTURA ...................................................38
CARTELLERA ...........................................45
ESPORTS .....................................................48
ECONOMIA ................................................52
VIURE

Suplement de 16 pàgines

