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El del barri de Pomar és un mer-
cat sense soroll. Aquest desange-
lat equipament amb més de tres
dècades d’història agonitza davant
l’atenta mirada de veïns i comer-
ciants. Els passadissos buits i les
parades tancades són vestigis
d’un passat millor. “Amb el que
havíem arribat a vendre aquí... i
ara això sembla un cementiri”, la-
menta la Noelia. Aquesta xarcu-
tera de Bufalà és una de les poques
paradistes que resisteixen estoi-
cament. “He pensat de marxar
molts cops, però, on vaig a aques-
tes alçades?”, assenyala la dona,
que creu que pràcticament
s’hauria de donar un premi als
clients que continuen anant-hi a
comprar.

Des del tancament del super-
mercat de la cadena Dia el passat
agost, la situació del mercat s’ha
agreujat dràsticament. “La clien-
tela ha disminuït prop d’un 30%.
Els que continuen venint ho fan
perquè ens coneixen”, afirma en
Toni. La seva paradeta és l’única
peixateria que queda dempeus a
la plaça. “La situació dels mercats
de Badalona és preocupant. Els
comerciants han anat marxant en
els últims anys a mesura que tro-
baven alguna cosa millor. Jo vull
quedar-me, però, si no posen un
nou supermercat, serà difícil so-
breviure”, assegura en Toni. 

Segons explica aquest pesca-
ter, la sintonia entre paradistes i
Ajuntament mai ha estat gaire
bona. Fa un temps, els mateixos
llogaters van haver d’actualitzar el
sistema de ventilació cansats d’es-
perar una resposta per part del
consistori i ara estan a l’espera que
els aprovin un canvi de lloc per po-
der concentrar els comerços
oberts en un mateix passadís.

“Així almenys la plaça tindrà un
aspecte més de mercat”, apunta
en Toni, i afegeix que la davalla-
da en la clientela també està po-
sant en perill la funció social d’un
espai situat entre dos barris his-
tòricament castigats per la falta
d’equipaments.

TRASPÀS DE CLIENTS
La Maria i la seva mare es troben
com gairebé cada dia per fer un
cafè en una de les taules del bar La
Granja, un establiment a les por-
tes del mercat que sobreviu entre
locals amb les persianes abaixa-
des. “És una llàstima veure la
plaça d’aquesta manera. Abans la
meva mare podia comprar-ho
tot aquí i ara, en canvi, l’hem d’a-
companyar els fills un cop a la set-
mana al súperper ajudar-la per-
què ja no l’hi queda tan a prop. Els
hi hauria de fer vergonya”, co-
menta la dona. Precisament,

aquest és per als paradistes el gran
problema de no comptar amb
una cadena que reemplaci la va-
cant que va deixar la companyia
Dia: la pèrdua de la gent gran com
a clientela. “Molts veïns aprofiten
que han de moure’s fins al su-
permercat per ja comprar-ho tot
allà”, apunten.

Una de les persones que més
ha notat aquest traspàs de clients
ha estat l’Isa. Aquesta venedora
de l’ONCE porta vivint al barri de
Pomar des que tenia nou mesos
i, en els 30 anys que porta en fun-

cionament el mercat, no havia vis-
cut una situació igual. “Sembla
que no interessa salvar aquesta
plaça. Jo fins i tot he contactat
amb  la meva empresa per in-
tentar fer pressió”, explica men-
tre es passeja pels passadissos gai-
rebé deserts al crit d’“un cupón”
i “avui tindrem sort”. 

L’Isa va ser una de les veïnes
que va participar el passat 25 de
febrer en una concentració de
protesta per la situació del mer-
cat prèvia a la celebració del se-
gon ple municipal de l’any, on es
va aprovar una moció del grup
del Partit Popular per dignificar
l’equipament. “L’alcalde en per-
sona es va comprometre a tenir
el supermercat enllestit en un pa-
rell de mesos. Si els polítics no
compleixen amb la seva paraula,
haurem de tornar a sortir al ca-
rrer, aquest cop amb més força”,
adverteix la dona.

RESISTÈNCIA I ESPERANÇA
Aquesta voluntat de resistència és
palpable a cadascuna de les can-
tonades del mercat. Les parets
porten mesos engalanades amb
pancartes  i cartells demanant
una solució. “Hem de continuar
amb la lluita. Aquest és l’únic
mercat del barri”, recorda la Ma-
ria. Aquesta fruitera regenta amb
la seva parella una de les vuit últi-
mes parades que queden a la pla-
ça d’un total de prop de quaranta.
En les tres dècades de trajectòria,
la Maria ha vist com els paradistes
anaven marxant a poc a poc, con-
tribuint a la degradació del mercat. 

Malgrat la situació límit, els co-
merciants supervivents encara
mantenen un bri d’esperança.
Segons apunten, una coneguda
cadena de supermercats s’ha in-
teressat per l’espai que ocupava la
companyia Dia i només estaria
pendent del vistiplau del consistori.

Anton Rosa
BADALONA

L’agonia delmercat de Pomar
» Els paradistes reclamen a l’Ajuntament que agilitzi els tràmits per poder tornar a obrir el supermercat

» Les vendes han caigut gairebé un 30% en els últims cinc mesos des que la cadena Dia va decidir marxar

Els comerciants que encara queden al mercat esperen que torni a obrir un supermercat que els retorni la clientela que han perdut. Fotos: A.R.

8
són les parades 
que segueixen en
funcionament de 
les prop de 40 totals
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Veure diputats d’Es-
querra i Junts per Ca-

talunya utilitzant les
agressions masclistes com una arma
partidista i electoralista, en lloc de po-
sar les dones al centre, em produeix
una profunda pena, la de constatar que
no entenen què és per a nosaltres
aquesta xacra.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El 8 de marzo se cele-
bra para que no vuel-

van a suceder atrocida-
des como las que sufrieron Nerea y
Martina, y sigue sufriendo su madre, Iz-
tiar; una madre sin hijas porque el sis-
tema no la creyó a ella, pero sí decidió
que el maltratador tenía que seguir
viendo a sus niñas.

Veo muchas faltas de
respeto con el tema de

Javier Ortega Smith y el
coronavirus, y me da pena. Os recuer-
do que todos merecemos un mínimo
de respeto y que nadie se merece su-
frir por estar infectado. Todo mi apoyo
al coronavirus y espero que se recupere
de esto. 

@undertalelou@Virginiapalonso@yeyaboya

No es una falsa alarma.
No lo es. El coronavirus

(SARS-CoV-2) #NoEsCo-
moUnaGripe. La tasa de letalidad se
consolida en el 1,1%, diez veces más
alta que la gripe estacional. Desde
las pandemias de los años 1918 y
1957 no nos enfrentábamos a esta si-
tuación. 

@oriolmitja
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La lupa

Són molts els personatges als qui s’atri-
bueix la frase “Qui no coneix la seva his-
tòria està condemnat a repetir-la”. Per
això, els que tenim una certa edat i vam
viure els últims anys de la dictadura fran-
quista no volem ni podem oblidar les llui-
tes per aconseguir allò que reconeixia la
Llei general d’educació de 1970: “L’edu-
cació general bàsica serà obligatòria i gra-
tuïta per a tots els espanyols”.

Doncs bé, a Badalona, durant el curs
1977-78, només el 23% dels alumnes es-
colaritzats assistien a escoles públiques;
la majoria, doncs, anava a centres privats,
molt dels quals eren als baixos d’edificis
on s’apilaven els escolars. Tanmateix, la
majoria de nens no estaven escolaritzats.
Per això les reivindicacions
dels barris se centraven so-
bretot a aconseguir escoles.

La inexistència de places
escolars públiques a la ma-
joria dels barris de Badalona
va provocar que més de
2.000 persones es concen-
tressin a la plaça de la Vila el 18 de se-
tembre de 1976. Mentre una represen-
tació dels veïns negociava amb l’alcalde,
van intervenir les forces d’ordre públic i
hi va haver alguns ferits, la qual cosa va
suposar que l’Assemblea Democràtica de
Badalona demanés la dimissió del con-
sistori i convoqués la població perquè as-
sistís massivament al Ple del 7 d’octubre
en senyal de protesta.

Per aquest motiu, després de les pri-
meres eleccions municipals i un cop
constituït el nou consistori, en el Pro-
grama municipal d’actuació s’incloïa
com a prioritari el fet de destinar esfor-
ços especials i recursos suficients per
aconseguir l’escolarització total, gratuïta
i de qualitat de tots els nens i nenes de la
ciutat, així com l’objectiu d’impulsar la re-
novació pedagògica, la democratització
i l’arrelament social de l’escola.

El 26 de maig de 1979, l’Ajuntament,

juntament amb la Taula d’Ensenyament
convocava una manifestació per denun-
ciar el dèficit existent i reclamar escoles
a la nostra ciutat. Durant els tres primers
anys, el treball va ser intens, sense més
compensacions que poder veure, dia a
dia, com s’anaven aconseguint les aspi-
racions dels badalonins. En acabar el
mandat d’aquest primer consistori, el per-
centatge d’escolars al sector públic s’ha-
via incrementat fins al 46% i hi havia pen-
dents noves construccions per erradicar
les infraescoles i el barraquisme escolar.

Vint-i-sis nous edificis escolars s’ha-
vien construït a Badalona. També es va
racionalitzar el nombre d’alumnes per
aula, es van crear aules d’educació espe-

cial i el català s’impartia en totes les es-
coles amb professorat especialitzat.

A més, es va crear l’Institut Munici-
pal d’Educació (IME) i l’Escola de Natu-
ra. Es van organitzar escoles d’estiu per
als mestres com a instrument per socia-
litzar i compartir experiències. Com va es-
criure l’alcalde Màrius Díaz, “des d’aquest
moment, Badalona mitjançant l’escola té
el futur en mans d’unes noves genera-
cions que podran recollir el fruit de l’es-
forç col·lectiu”. Han passat 41 anys i, mal-
auradament, tornem a tenir greus pro-
blemes escolars a Badalona.

Les denúncies i les queixes de les co-
munitats educatives i altres col·lectius no
són suficients per resoldre els problemes
existents. Centenars d’escolars reben la
seva formació en mòduls i les promeses
mai no es fan realitat. Aviat començarà
la campanya de les preinscripcions es-
colars i, com va passar ara fa un any, mol-

tes famílies tindran problemes per acon-
seguir escolaritzar els seus fills en esco-
les públiques. D’altres veuran com l’es-
cola que els van prometre ara fa més de
nou anys encara s’ha de construir, cosa
que significa que els seus fills han passat
tota l’etapa d’infantil i primària en ins-
tal·lacions provisionals.

Hi ha moltes escoles pendents de
construir a la nostra ciutat. No fa gaires
dies les famílies i els nens i nenes de l’es-
cola Montigalà es concentraven davant
del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat per reclamar la seva l’escola.
També a la reunió del CEM celebrada fa
uns dies es van denunciar els dèficits exis-
tents i es va exigir al govern local un com-

promís per aconseguir fer
realitat allò que preveu la
llei: tothom té dret a l’educa-
ció i l’ensenyament bàsic és
obligatori i gratuït.

No voldria acabar aquest
escrit sense mencionar el
greu problema que suposarà

la finalització de la cessió temporal (que
es preveu de quatre anys) de l’espai que
ocupa l’institut de La Riera, ubicat al parc
de Ca l’Arnús. Ensenyament i l’Ajunta-
ment van acordar el 2017 que el depar-
tament es faria càrrec de la rehabilitació
de l’antic edifici i la construcció de l’an-
nex, i que el consistori assumiria la cons-
trucció d’una pista poliesportiva a un es-
pai de l’antiga fàbrica Jumberca. Tot i
això, ara per ara, les obres de remodela-
ció i ampliació de l’antic edifici de l’escola
Lola Anglada, seu definitiva de l’institut,
ni han començat ni se sap quan ho faran. 

Algú sap on aniran aquests nens i ne-
nes quan es retirin els mòduls? Les fa-
mílies no volen que els seus fills continuïn
rebent la formació en un espai habilitat
i provisional, a més de no poder continuar
els seus estudis de batxillerat. I les enti-
tats veïnals volen recuperar l’espai del
parc cedit provisionalment.

Han passat 41 anys i, malauradament, 
tornem a tenir greus problemes 

escolars a Badalona

per Pedro Jesús Fernández

Com ahir
Els semàfors

Aj. de Badalona
Els paradistes del mercat de Pomar -

Morera porten mesos reclamant a l’A-
juntament que agilitzi els tràmits per po-

der tornar a obrir el supermercat, que
porta tancat des del passat agost, quan 

la cadena Dia va decidir marxar.   
pàgina 3

Projecte Home
L’ONG Projecte Home ha obert un pis
especial a Montgat per atendre dones

amb addiccions. L’equipament compta
amb una capacitat de vuit places que es-
taran destinades a usuàries de la unitat

terapèutica de Montcada i Reixac.      
pàgina 16

Festival de Màgia
La vintena edició del Festival Interna-
cional de Màgia de Badalona ha batut
rècords amb més de 4.000 visitants i

exhaurint les entrades de tots els grans
espectacles de sala. Els mags Marko

Karvo i Andreu Selvin, protagonistes. 
pàgina 11
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Els sous marquen el primer 
Ple del nou govern de Tiana1

2
Màrius Díaz ja és oficialment 
fill adoptiu de Badalona

Música per despertar la memòria: 
la cultura combat la demència

Tres dies inoblidables

Primer ‘match ball’ per a l’Snatt’s 
per ser a la Fase Final

El + llegit línianord.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Tenim un entorn negatiu. La in-
sensibilitat amb els migrants, els
interessos per no afrontar el
canvi climàtic, la morbositat in-
formativa davant el coronavirus,
un entorn espanyol aberrant: co-
missions il·legals de la monar-
quia “inviolable”, injusta dicta-
dura judicial partidista, obviant
els delictes de la JEC, de Jusapol
davant el Congrés i insultant L.
Borràs, els funcionaris peniten-
ciaris de Navalcarnero (J. Rull),
etc. Però la fiscalia només actua
d’ofici davant el “problema” ca-
talà, i el govern espanyol “pro-
gressista”, diuen ells, calla, no si-
gui que l’estat profund, amb el
Rei al capdavant, es molestin. I
aquí, els diferents partits només
calculen els pròxims beneficis
electorals. Llastimós.

És clar que ens queden po-
ques opcions: anar al psicòleg
per pal·liar la depressió; quedar-
se al sofà i veure la tele (ara fins
i tot TV3 està perdent l’objectivi-
tat); seguir mobilitzats, una mi-
noria testimonial, però sense
il·lusió ni esperança; enviar car-
tes a periòdics, amb escàs èxit.
En definitiva, un panorama ne-
gre i trist. Quin futur que dei-
xem als nostres nets, perquè l'en-
tropia, el desordre, continuen
implacables.

L'entropia
per Amadeu Palliser

El rei emèrit va despullat
per Jordi Lleal 

No és pas de vestimenta que
en parlem. Aquest personatge
de vodevil ha quedat al des-
cobert i se li veuen les vergo-
nyes morals. 

És un cínic que diu menti-
des amb desvergonyiment i
menysprea els valors morals.
Els seus bucs eren el Bribón i
el Fortuna, quins noms més
escaients! Tot l’enrenou que
s’ha desfermat amb els di-
ners amagats a la Hisenda
estatal està adquirint unes di-
mensions siderals. Mentres-
tant, els principals partits po-
lítics espanyols addueixen que
el “campechano”, pel que es-
tableix  la Constitució, és in-
violable. Diguem i suposem
que és així, però això no és un
obstacle perquè s’obri una co-
missió d’investigació i s’acla-
reixi què ha passat en realitat
i amb quines complicitats ha
comptat l’emèrit per fer mo-
viments malabars amb els di-
ners de dubtosa procedència

i, el que és més greu, a canvi
de quins “favors”, a qui els ha
fet i qui rep els diners. Que no
seria jutjat? Potser sí, però
hauria de tornar els diners
manllevats a les arques espa-
nyoles, potser 50 milions dels
100 que ha cobrat de forma
fraudulenta, no? Escoltar el
seu discurs dirigit als “espa-
ñolitos” en el que deia: La sa-
lut moral d’una societat es
defineix pel nivell de com-
portament ètic que comença
pels seus dirigents i que els
càrrecs públics no serveixin
per a tractes de favor ni per
enriquir-se... Ole tu.

No tenen sortida, sense
autoritat moral no es pot estar
al capdavant de l’Estat. Pare i
fill dels darrers Borbons van
ben despullats de moralitat, ni
amb cortines de fum se’ls po-
den amagar les vergonyes mo-
rals. Queda clar que la dinas-
tia borbònica està a punt de
tancar el cercle i desaparèixer.

A les xarxes

@annapalou: Avui hem sortit moltes al car-
rer. Perquè estem fartes de la violència cap als
nostres cossos, les nostres vides, les fronteres
i el planeta. Ens volem vives i lliures arreu. 

@arnau_torrente: Tanquen les escoles, però
no les empreses. Per tant, la gent deixarà la ca-
nalla amb els padrins. El col·lectiu més vulne-
rable cuidant autèntiques bombes de virus. 

#FrenarElCoronavirus

@martamigoo: Potser això de tirar-se flo-
retes per la dimissió d'Alfred Bosch no toca.
I més si sabem que va encobrir agressions.
Potser, eh.

#BoschDimiteix #MareaFeminista

Ser un geni del futbol no vol dir ser un geni de la vida. Hi ha
molts exemples que ho demostren, però un dels més clars és
el de Ronaldinho. El brasiler es troba empresonat al Paraguai

per haver fet servir documentació falsa. El seu advocat l’ha defen-
sat dient que l’exjugador “no sabia que era delicte, és tonto”.

Les aparences enganyen. Aquesta és la lliçó que han après
els habitants de Molina de Segura (Múrcia), després que
la suposada presència d’un lleó creés alarma en tot el mu-

nicipi. Finalment, la Policia Local va trobar l’animal i va consta-
tar que en realitat es tractava d’un gos molt pelut.

És difícil gestionar les decepcions, i més si és una tan gran com
la que ha viscut Caelie Wilkes. Després de dos anys tenint cura
d’una preciosa planta, aquesta dona britànica ha descobert

que era de plàstic. El seu testimoni és colpidor: “Sento que aquests
dos últims anys han estat una mentida”, lamenta.

L’ésser humà és capaç de fer moltes bestieses quan té por,
com ara posar-se una bossa de plàstic al cap per anar a fer
la compra amb l’objectiu de no contraure el coronavirus.

Potser algú hauria d’explicar a aquestes ments brillants que
quedar-se sense oxigen tampoc no és gaire bo per a la salut.

AItàlia, la situació que s’ha creat arran del coronavirus és ex-
cepcional. Les restriccions que ha decretat el govern per
contenir l’expansió d’aquest virus ha afectat també les pre-

sons: hi ha hagut motins en prop d’una trentena de centres peni-
tenciaris i s’han escapat desenes de presos.

Les millors
perles
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SALUT4Els efectes del corona-
virus han començat a fer-se pal-
pables a Badalona. El Departa-
ment d’Educació de la Genera-
litat tancava aquest dimarts l’Es-
cola Feliu i Vegués després
d’haver hagut de confinar 17
docents del centre. La decisió es
prenia perquè la xifra tan eleva-
da de professionals del col·legi en
quarantena feia “molt difícil”
poder mantenir la tasca educa-
tiva amb normalitat. El centre
romandrà clausurat durant al-
menys 14 dies i les famílies dels
alumnes ja han mostrat la seva
preocupació davant el possible
“risc de contagi”.

Tanmateix, aquesta escola
no serà l’únic equipament que
haurà de tancar per prevenir
nous contagis pel Covid-19. L’A-
juntament de Badalona ha anun-
ciat l’activació d’un pla de me-
sures per contenir l’epidèmia
entre les quals hi ha la suspen-
sió de l’activitat dels casals mu-
nicipals de gent gran -en tractar-
se d’un col·lectiu de risc-  i dels
teatres i l’ajornament de tots
aquells actes culturals progra-
mats en instal·lacions gestiona-
des pel consistori. 

Aquestes restriccions em-
marcades dins el pla d’interven-
ció en fase d’alerta del PROCI-
CAT per emergències associades
a malalties transmissibles de po-
tencial alt risc han suposat la can-
cel·lació de diversos esdeveni-
ments programats per als prò-
xims dies, com el festival Blues &
Ritmes, la presentació dels dos
segells commemoratius pel 150è
aniversari de la fàbrica d’Anís del
Mono o la vuitena edició de la
Fira de l’Ensenyament de Bada-

lona que havia de celebrar-se al
recinte de l’Escorxador.

Els diferents grups munici-
pals de l’oposició també han
volgut pronunciar-se respecte
a les mesures preses per tal d’in-
tentar contenir el coronavirus.
Des de Guanyem Badalona En
Comú han criticat la manca de
comunicació per part del con-
sistori encapçalat per Álex Pas-
tor a la ciutadania i proposen
que es posi a disposició dels
veïns i veïnes un telèfon obert 24
hores per informar sobre les in-
dicacions a seguir en aquesta si-
tuació excepcional. 

El partit liderat per Dolors Sa-
bater també  ha volgut sumar-se
a reclamació que dimarts ja va po-
sar sobre la taula el Partit Popu-
lar -no sense polèmica- per tal que
s’investiguin les raons que van
portar la Guàrdia Urbana de Ba-
dalona a clausurar l’Escola Feliu
i Vegués quan encara hi havia al-
menys set membres del personal
de neteja a l’interior del centre.

EN QUARANTENA
El Covid-19 també ha fet estralls
a l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol, on prop de 90 professional
continuen en aïllament domici-
liari pel risc d’haver contret el vi-
rus. Segons recull Badalona Co-
municació, la direcció de Can
Ruti confirma que no s’ha de-
tectat cap positiu i que els sani-
taris es troben en quarantena
preventiva. Malgrat  la quantitat
de personal confinat, fonts del
centre -on divendres ja va morir
una dona de 87 anys a causa del
coronavirus- asseguren que l’ac-
tivitat a les instal·lacions continua
amb normalitat i que no s’ha ha-
gut de suspendre cap intervenció. 

L’home de 64 anys –gendre
de l’anciana desapareguda–que
es troba ingressat i aïllat a les ur-
gències de Can Ruti no és l’únic
cas confirmat al Barcelonès
Nord. La Llar de jubilats de La
Mina, a Sant Adrià, porta tan-
cada des de dimecres per un cas
positiu en un dels seus usuaris.

Façana exterior de l’Escola Feliu i Vegués, clausurada dimarts. Foto: ACN

El coronavirus colpeja la ciutat:
tanca una escola i equipaments
» La Generalitat clausura l’Escola Feliu i Vegués i en confina 17 docents
» Un centenar de sanitaris de Can Ruti continuen aïllats en quarantena

El CAP Martí i Julià inicia un
projecte de Salut Comunitària 

SALUT4El Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) Martí i Julià de Ba-
dalona ha iniciat un nou projecte
de Salut Comunitària per als
barris de Casagemes, Canyadó i
Manresà. L’objectiu d’aquesta
iniciativa -que compta amb el su-
port del consistori- és “millorar
les necessitats en salut i benes-
tar” dels veïns a través de diver-
sos mecanismes.

La primera acció que han
dut a terme des de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) ha estat
la instal·lació de bústies en prop
d’una desena de punts diferents

per tal de recollir l’opinió dels
ciutadans de les zones implica-
des mitjançant una enquesta
que es pot completar presen-
cialment o via electrònica.

També en l’àmbit de salut,
el grup municipal d’ERC ha
proposat la implementació de
la T-Hospital, un nou títol de
transport unipersonal sense
data de caducitat que perme-
tria als veïns utilitzar la xarxa
d’autobusos urbans de Bada-
lona per desplaçar-se fins a
l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol de forma gratuïta.

Els grups de l’oposició forcen
dos nous plens extraordinaris
POLÍTICA4Badalona viurà dos
nous plens extraordinaris. Els
grups municipals d’ERC i de
Junts per Catalunya han decidit
sumar-se a la iniciativa de Guan-
yem Badalona En Comú i han
forçat la convocatòria d’una ses-
sió extraordinària per rebutjar
les agressions racistes al muni-
cipi. Aquesta proposta arriba
després que s’hagin produït re-
centment dos casos polèmics:
l’incident al centre de menors de
Bufalà i l’agressió a una família
amb un menor que ocupava un
pis al barri de Sistrells. Segons

defensen els grups, la resposta
del consistori ha estat “insufi-
cient” i és necessari aturar la “di-
fusió del racisme i de la xenofò-
bia a Badalona”. 

L’altre ple extraordinari se ce-
lebrarà a petició del Partit Popu-
lar amb l’objectiu de demanar la
“dimissió immediata” de l’alcalde
Álex Pastor. Respecte a aquesta
convocatòria dels grups munici-
pals, Guanyem ha anunciat que
votarà a favor de la renúncia del so-
cialista perquè creuen que no està
exercint el lideratge que requereix
l’actual situació de “bloqueig”. 

Política | Imputen Albiol i Lladó per la instal·lació d’antenes
El popular Xavier Garcia Albiol i el republicà Oriol Lladó han estat citats com investigats per

un delicte de malversació urbanística i un altre de malversació de cabals per la instal·lació
suposadament fraudulenta d’unes antenes de telefonia mòbil al Turó d’en Cartitg.
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.
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Detenen un menor per 
un robatori amb dos ferits

SUCCESSOS4La Guàrdia Ur-
bana de Badalona ha detingut un
menor com a presumpte autor
d’un robatori amb violència. Els
fets van tenir lloc divendres de la
setmana passada a l’Avinguda
d’Alfons XIII, a l’altura del Pa-
velló Olímpic. 

Un grup d’agents de proxi-
mitat del cos van identificar dos
joves a la zona per l’atracament
a un menor, a qui haurien in-

tentat sostreure-li el mòbil, sen-
se èxit. En intentar defensar-se
i evitar el robatori, la víctima va
patir lesions lleus. També va
resultar ferit un testimoni dels
fets que va intentar auxiliar el
jove quan va veure el forceja-
ment. Els policies només van de-
tenir un dels menors implicats,
ja que, per l’edat, l’altre jove
només podia ser identificat per
ser inimputable.

Desmantellen una important
organització de narcos

NARCOTRÀFIC4La Guàrdia Ci-
vil ha detingut vuit membres d’u-
na important banda dedicada al
tràfic de drogues d’àmbit estatal
que operava en diferents locali-
tats catalanes com Badalona,
Lloret de Mar o Canovelles. L’o-
peració per desarticular l’orga-
nització s’ha dut a terme en tres
fases i en total s’han arrestat
prop de 30 persones arreu del te-
rritori espanyol.

En aquest últim tram de la
investigació que porta per nom
Crótalo, la policia ha registrat set
domicilis dels sospitosos, situats
a Palma, Inca, València, Molina
de Segura i als tres municipis ca-
talans. Fruit dels escorcolls, els

agents han comissat un total
d’un quilo i mig de metamfeta-
mina, 5.700 plantes de mari-
huana, 70.000 euros en me-
tàl·lic, tres cotxes i material com
bàscules de precisió.

Aquesta important banda de
narcotraficants es dedicava a
introduir grans quantitats de
droga que amagaven en conte-
nidors comercials o que dissolien
en envasos d’oli de soja. Una de
les principals bases operatives de
l’organització era una casa de
tres plantes a Lloret de Mar, ha-
bitatge que estava perfectament
equipat per al cultiu de mari-
huana, la transformació de
l’haixix i la distribució del material.

SUCCESSOS4Els dos ocupants
d’una moto van morir dissabte
en ser envestits per un conduc-
tor mentre fugia dels Mossos
d’Esquadra al barri d’Artigues de
Badalona. Després d’impactar
amb el vehicle de dues rodes, el
jove que anava al volant del
cotxe va marxar a peu del lloc i
es va amagar en un bar proper,
on va ser localitzat pels efectius
policials.

Els fets van tenir lloc poc
després de les vuit del vespre
molt a prop de la confluència en-
tre les avingudes de Joan XXIII
i d’Alfons XIII, al límit entre
Badalona i Sant Adrià de Besòs.
El conductor del cotxe -un jove
de 22 anys amb nombrosos an-
tecedents que conduïa sense
carnet i ebri- va detectar la pre-
sència d’un control policial a la
zona i va decidir fer mitja volta
i emprendre una fugida a tota ve-
locitat. Per tal d’evitar ser atra-
pat pels agents, l’implicat va re-
alitzar diverses maniobres te-
meràries i va conduir contra di-
recció a més de 160 quilòmetres
per hora.

Mentre provava de fugir, el
jove va impactar amb un altre
cotxe i amb una moto en la qual
hi anaven dues persones. El con-
ductor del vehicle de dues rodes

va morir a l’instant a causa de la
col·lisió i la dona que l’acom-
panyava va perdre la vida per
culpa de les greus ferides després
de ser traslladada d’urgència a
l’Hospital Germans Trias i Pujol.
Els dos ocupants de l’altre cotxe
implicat també van resultar fe-
rits, però de caràcter lleu.

En produir-se l’accident, el
conductor va fugir corrents a peu
del lloc dels fets i va decidir
amagar-se en un bar. Segons
informa La Vanguardia, gràcies
a la col·laboració del propietari
del cotxe, un amic del jove que li

havia prestat el vehicle, la poli-
cia va aconseguir identificar l’im-
plicat i posteriorment el va lo-
calitzar a l’establiment on pro-
vava d’evitar ser detingut.

El noi de 22 anys -que es tro-
ba en presó provisional- té nom-
brosos antecedents tant a Bada-
lona com a Sant Adrià de Besòs
i en el moment dels fets conduïa
sense carnet perquè  ja havia per-
dut tots els punts. A més a més,
el jove va donar positiu en els
controls d’alcoholèmia i dro-
gues practicats per la policia
després de la seva detenció.

Un dels controls que habitualment realitzen els Mossos d’Esquadra. Foto: ACN

Un conductor a la fuga mata
dues persones a Artigues
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CULTURA4La vintena edició
del Festival Internacional de
Màgia de Badalona - Memorial
Li Chang ha tancat amb un èxit
rotund de públic. Les jornades
han aconseguit reunir més de
4.000 persones en els diferents
espais i activitats que s’han dut
a terme des del passat 1 de febrer
i s’ha aconseguit exhaurir en-
trades en tots els grans especta-
cles de sala. L’aniversari de les
dues dècades d’història del cer-
tamen també ha servit per pre-
miar un dels mags referents de
l’actualitat com el finlandès Mar-
ko Karvo i per reconèixer -a tall
de menció honorífica- la trajec-
tòria de més de 50 anys en el
món de la màgia de l’artista An-
dreu Selvin.

La Trobada de Mags de Ca-
talunya celebrada l’1 de febrer al
centre comercial Màgic de Ba-
dalona va marcar el tret de sor-
tida a l’edició d’aquest 2020. La
bona rebuda d’aquest primer
acte va ser un excel·lent preludi
pel que sens dubte ha esdevingut
amb el pas dels anys el gran plat
fort del festival: la Gala Inter-
nacional de Màgia i Humor. Les
quatre actuacions que confor-
maven el cartell de luxe d’en-
guany van aconseguir exhaurir
totes les entrades disponibles. El

públic que es va acostar al Tea-
tre Zorrilla va poder vibrar amb
una gala presentada pel mag i
humorista Jaime Figueroa i que
va comptar amb la presència de
grans noms del panorama in-
ternacional actual com Gisell, Tá
Na Manga, Shezan, Hector Ruiz
i Marko Karvo, guanyador el
2015 del primer premi als Cam-
pionats del Món de Màgia
(FISM). El mag finlandès va ser
precisament qui es va emportar
el Premi Li-Chang 2020, que s’a-
torga a un dels artistes partici-
pants d’aquest esdeveniment.

També va ser un dels protago-
nistes de la gala el Mag Andreu
Selvin, qui va rebre el Premi
Honorífic per la seva trajectòria
de més de 50 anys dedicant-se a
aquest món.

ALTRES ESCENARIS
Més enllà de la Gala Internacio-
nal de Màgia i de la Gala Soli-
dària, l’altra gran proposta del
festival, el públic ha pogut gau-
dir durant aquestes setmanes de
diverses activitats i espectacles
gratuïts en centres cívics i bi-
blioteques d’arreu del municipi.

Els participants de la Gala Internacional de Màgia 2020. Foto: Festival de Màgia

El Festival de Màgia bat rècords
amb més de  4.000 visitants 

BLUES & RITMES4La 31a edició del Festival Blues & Ritmes
de Badalona s’ha hagut de suspendre a causa del coronavi-
rus. P.P. Arnold i Benmont lideraven el cartell d’aquesta edició.

FESTIVAL SUSPÈS
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Santa Coloma

EDUCACIÓ4Els alumnes de
l’Institut 9 de Santa Coloma de
Gramenet participen en el pro-
jecte AtmOOs. Aquesta iniciati-
va va néixer el 2018 amb l’ob-
jectiu de conèixer els hàbits de
mobilitat dels estudiants i les
emissions derivades d’aquesta
activitat per tal de poder propo-
sar millores més sostenibles com
camins escolars o carrils bici, per
exemple.

La primera sessió del projecte
va tenir lloc el passat 19 de fe-
brer, quan es van recavar dades
dels alumnes de primer i segon
d’ESO del centre sobre el tipus
de mobilitat i els transports uti-
litzats per tal de desplaçar-se fins
a les instal·lacions. La informa-
ció obtinguda va ser processada
i transformada en gràfics que
permetien traçar un camí esco-
lar fins a l’institut, posant espe-
cial èmfasi en la qualitat de l’ai-
re durant aquest recorregut.

Aquesta anàlisi inicial i to-

tes les dades seran de vital im-
portància en la segona fase de
la iniciativa, que consisteix a
identificar els punts negres d’a-
quest desplaçament fins al cen-
tre a través de la pròpia infor-
mació i fotografies que pro-
porcionin els alumnes. L’ob-
jectiu final: poder trobar solu-

cions i aplicar petits canvis que
permetin una mobilitat més
sostenible i segura.

El projecte AtmOOs es va ini-
ciar el 2018 com una prova pilot
al districte de l’Eixample de Bar-
celona. Gràcies al creuament de
dades es poden definir paràme-
tres com camins escolars.

L’Institut 9, en una imatge d’arxiu. Foto: Google Maps

L’Institut 9 participa en un
projecte de mobilitat sostenible

» La iniciativa AtmOOs té per objectiu conèixer els hàbits de 
mobilitat dels alumnes i les emissions derivades d’aquesta activitat

Arrenca el procés participatiu
per elaborar el PAM

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet ja
ha iniciat el procés participatiu
per elaborar el Pla d’Acció Mu-
nicipal (PAM). Aquesta iniciati-
va permet que els veïns i veïnes
puguin dir la seva de cara a la
configuració del full de ruta a se-
guir durant aquest mandat, que
definirà la tipologia de polítiques
que el consistori es compromet
a aplicar. Per tal de poder donar
veu a diferents col·lectius i faci-
litar aquesta participació ciuta-

dana, l’Ajuntament ha organit-
zat durant aquesta setmana dues
activitats. La primera -sota el
nom de PAM un cafè?- consis-
tirà en unes carpes que estaran
situades en tres punts diferents
de la ciutat on es convidarà a un
cafè a les persones que vulguin
donar la seva opinió respecte a
les polítiques a seguir per part
del govern local. L’altra iniciati-
va serà la transformació del
Pompeu Lab en un piano bar on
es faran enquestes sobre el PAM.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut un home de
27 anys que portava setmanes
amagat en un hotel de Santa Co-
loma de Gramenet per no haver
d’ingressar a la presó. El
jove –que ja havia protagonitzat
nombroses fugides–va ser arres-
tat quan es disposava a entrar a
l’habitació de l’allotjament que
portava des del passat 23 febrer
compartint amb la seva parella
i que van reservar utilitzant un
document d’identitat robat.

Les indagacions dels agents
del cos policial els van portar a
esbrinar que el jove podia estar
amagant-se en un hotel de San-
ta Coloma. Un cop constatada
aquesta hipòtesi, els policies
van iniciar un seguiment dels
moviments de l’home per co-
nèixer detalls de la seva clan-
destinitat i així poder determi-
nar quin seria el millor moment
per poder procedir al seu arrest,
minimitzant d’aquesta manera
els riscos, ja que sospitaven que

podia estar armat. Després que
el Jutjat de Badalona ordenés el
dimarts de la setmana passada
l’ingrés a presó del fugat, els
agents van entrar a l’habitació i
el van detenir. La investigació
policial ha permès acreditar que
l’entorn del criminal ha inter-
vingut de manera determinant
per aconseguir amagar-lo de les
autoritats. Per exemple, la pa-
rella del jove feia tasques de vi-
gilància i utilitzaven un cotxe llo-
gat per entrar de nit a l’hotel.

Una de les carpes que s’habilitaran per poder opinar sobre el PAM. Foto: Aj

Operació policial en un hotel

Habitatge | Reunió entre Ajuntament i veïns per la Ciutat Vella
L’Ajuntament de Santa Coloma es reunirà el 18 de març amb la plataforma Salvem La Ciutat Vella

per tal de “comentar diversos temes” sobre el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del nucli
antic. Des de l’entitat veïnal apunten que lluitaran per mantenir l’“essència” del barri.
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Sant Adrià

MEDI AMBIENT4Primera vic-
tòria de les entitats ecologistes en
la lluita contra la incineració de
residus. El Parlament va aprovar
el passat 5 de març la moratòria
per a nous projectes en aquest
àmbit i va acordar, un cop en-
llestida la Llei de Prevenció de
Residus, la redacció d’un pla de
tancament i desmantellament
per a les infraestructures que es
troben actualment en funcio-
nament. Aquesta mesura -que
també afecta qualsevol tramita-
ció en curs- deixa en punt mort
iniciatives com la incineradora
de Cercs o la gasificadora del
Morell, que es trobaven pen-
dents d’aprovació.

La moció presentada per la
CUP -amb el suport dels grups
d’ERC i En Comú Podem- arri-
bava el passat dijous al Ple del
Parlament amb la intenció d’a-
turar l’”allau de projectes” per
instal·lar plantes de tractaments
de residus. La previsió inicial

apuntava que almenys els regi-
dors de Junts per Catalunya
presentarien esmenes a la pro-
posta. Finalment, aquestes dis-
crepàncies es van traduir en el
veto a un dels tres punts de la
moció: l’establiment d’una mo-
ratòria per a les autoritzacions  a
les companyies per ampliacions

de tipologia o de quantitat de re-
sidus. Des de la plataforma Re-
sidu Zero han valorat positiva-
ment l’aprovació de la moratò-
ria a noves incineradores com un
pas a un “canvi de paradigma del
model de gestió” i insisteixen a
obrir un debat real sobre la nova
Llei de Prevenció de Residus.

Protesta de la CUP a la incineradora de Sant Adrià el passat 2019. Foto: ACN

El Parlament aprova la
moratòria per la incineració

» Els grups van donar llum verda a dos dels tres punts de la moció
» Nous projectes com la incineradora de Cercs queden en punt mort

Inauguren l’exposició
‘Encontre senzill i proper’

FOTOGRAFIA4L’Agrupació Fo-
togràfica de Sant Adrià de Besòs
presenta aquest dijous l’última
exposició del fotògraf Josep
Amorós Galve. La mostra En-
contre senzill i proper es podrà
veure des del 12 de març fins al
pròxim 2 d’abril de les 19 a les 21
hores a la sala d’exposicions
Joan Vila i Plana.

En paraules de l’autor i fotò-
graf, les imatges que compo-
nen aquesta exposició estan fe-
tes “sense un relat previ” i estan

absentes d’una “gramàtica” i
d’una “sintaxi” pròpies. Les fo-
tografies -que no han passat per
cap procés de postproducció-
responen a “espais habitats pel
silenci” que van des del “tèxtil
urbà” a la recerca de “taques” a
l’asfalt. 

Amorós defineix l’esperit de
la seva última mostra a través
d’una cèlebre frase de l’escriptor
txec Milan Kundera: “No és la
necessitat, si no la casualitat
que està plena d’encants”.

MEDI AMBIENT4La recuperació
del riu Besòs avança a bon ritme.
Segons ha informat el Consorci
del Besòs - Tordera, la contami-
nació superficial de l’aigua que va
provocar l’incendi del passat
desembre a l’empresa Ditecsa de
Montornès del Vallès ja ha “pràc-
ticament desaparegut”. Les da-
des de l’anàlisi que va dur a ter-
me durant el mes de gener l’A-
gència Catalana de l’Aigua (ACA)
constaten la important dismi-
nució en la concentració de com-

postos dissolvents volàtils al riu,
que durant els primers dies des-
prés de l’abocament van arribar
a superar 100 vegades els valors
permesos. La previsió és que, de
cara a les properes inspeccions
dels tècnics que tindran lloc el
mes d’abril, es pugui certificar
l’eliminació de la contaminació
química del Besòs.

Malgrat les bones notícies,
l’estudi de l’ACA també ha re-
velat que els pous subterranis
d’ús industrial que estan situats

més a prop de l’empresa on va
tenir lloc l’incendi presenten
una quantitat important de te-
trahidrofuran, un tipus de dis-
solvent.

“Volem recuperar la funcio-
nalitat del riu el més ràpid pos-
sible”, assegurava el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, qui afegia que s’està tre-
ballant en la construcció d’una
infraestructuctura verda per “re-
naturalitzar el riu i recuperar tota
la seva capacitat en biodiversitat”.

Dues de les fotografies de l’exposició de Josep Amorós. Font: AF SAB

El Besòs, cap a la recuperació

Successos | Un mort per l’explosió en una química de la Verneda
Una explosió en una empresa de productes químics del polígon industrial de Montsolís, al districte de

Sant Martí de Barcelona, molt a prop del límit amb Sant Adrià, ha deixat un mort i una vintena de
persones ferides lleus. La deflagració s’hauria produït mentre provaven la pressió d’un dels dipòsits.
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Montgat | Tiana

La Tiana més feminista 
es reivindica pel 8-M

FEMINISME4El Dia de la Dona
es va viure amb especial fervor a
Tiana. La jornada festiva i rei-
vindicativa va estar marcada per
tota una bateria de propostes
obertes a la ciutadania que van
aconseguir copsar l’interès dels
veïns i veïnes, molts dels quals
van animar-se a participar-hi. 

La commemoració va co-
mençar a la plaça de la Vila amb
una cercavila i amb una sèrie de
tallers de pancartes i estampació
per als més petits. Paral·lela-
ment, es va obrir un espai de de-
bat per tractar temes com l’eco-

feminisme. Una de les propostes
més atractives va ser la inaugu-
ració de l’exposició Estimada
tia Anna. Aquesta mostra orga-
nitzada pel grup de Junts per Tia-
na fa un repàs al paper de la dona
al municipi a través de la seva
història i de la mà de les 20 re-
gidores que han passat pel con-
sistori en els darrers 40 anys. Du-
rant la presentació de l’exposició
es va lliurar la primera Menció
Honorífica Feminista de Tiana a
Dolors Solà. La jornada del 8-M
va concloure amb l’acte institu-
cional a la Sala Albéniz.

SALUT4L’ONG Projecte Home
ha impulsat l’obertura d’un pis
especialitzat a Montgat per aten-
dre dones amb addiccions. El
nou equipament compta amb
una capacitat màxima de vuit
places que estan destinades a
usuàries de la comunitat tera-
pèutica que l’organització té a
Montcada i Reixac. Durant el
2019, només un 17% de les per-
sones que van acudir a Projecte
Home per demanar ajuda eren
dones, fet que per a l’entitat de-
mostra que es tracta d’un col·lec-
tiu invisibilitzat i estigmatitzat
socialment.

Les dades de l’últim balanç
realitzat per l’ONG catalana fun-
dada el 1995 mostren com el sexe
femení continua sent minoria
respecte al total de persones que
hi acudeixen cada any per buscar
ajuda professional a causa d’ad-
diccions. Segons l’entitat, el fet
que les dones hagin d’afrontar si-
tuacions de major pressió social,
familiar o econòmica contri-
bueix a invisibilitzar una realitat
que també es veu profundament

condicionada pel patró de con-
sum de les afectades. 

Segons l’organització, el con-
sum de substàncies socialment
més acceptades com l’alcohol
com a element principal és més
elevat en dones (38,6% de les pa-
cients) que en homes (33,5%). A
més a més, la mitjana d’edat de
les dones tractades és lleugera-

ment més alta que la d’homes, si-
tuant-se en 40 i 38 anys, res-
pectivament. Això podria indicar
que les afectades tarden més a
demanar ajuda. Des de l’ONG
també apunten una sèrie de ca-
racterístiques que dificulten el
tractament d’addiccions en do-
nes com l’existència d’una pato-
logia dual o d’abusos.

El pis que l’ONG ha obert per atendre dones a Montgat. Foto: Projecte Home

Projecte Home obre un pis per
atendre dones amb addiccions

Política | Ajornat el congrés socialista del Barcelonès Nord a Tiana
El setè congrés de la Federació del PSC del Barcelonès Nord que s’havia de celebrar el pròxim

14 de març a Tiana s’ha hagut de suspendre pel coronavirus. La reunió havia d’aplegar en 
total prop de 200 persones i havia de servir per renovar diferents òrgans directius.
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No hi haurà derbi entre Barça i
Industrias Santa Coloma. Aques-
ta és la decisió final de la Fede-
ració Espanyola de Futbol
(RFEF), que ahir a la tarda va co-
municar la suspensió de totes les
competicions de futbol sala com
a mesures de prevenció per evi-
tar el contagi del coronavirus, in-
clòs l’enfrontament que havien de
jugar els de Javi Rodríguez di-
umenge a la nit al Palau Blau-
grana. La cancel·lació també afec-
ta la següent jornada, que l’In-
dustrias jugaria a casa contra el
Sala 10 Zaragoza a l’Olímpic de
Badalona, que també es jugarà en
una altra data.

Com en moltes categories,
des de la Federació s’ha volgut
“garantir l’homogeneïtat de les
competicions” i, donat que no en

totes les ciutats de l’Estat espa-
nyol es pot garantir que els par-
tits es poden jugar amb total se-
guretat, ha pres la decisió d’atu-
rar-los tots.

Aquesta suspensió també
afecta els altres nou equips, els
vuit masculins (inclòs el filial) i el

femení, del club. Caldrà estar
atent, en les pròximes setmanes,
de les decisions que prenguin les
respectives federacions (hi ha
competicions que es gestionen
des de la RFEF i altres des de la
Federació Catalana) per veure
com es reorganitza el calendari.

L’equip ha entrenat amb normalitat durant la setmana. Foto: JC Berlanga / FSG

El coronavirus arriba a l’esport:
suspès el derbi de futbol sala
» El Barça - Industrias no es jugarà, de la mateixa manera que

queden postposats tots els enfrontaments dels equips de la base
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Esports

Enfrontament directe: 
la Penya visita l’Obradoiro

El Joventut de Carles Du-
ran afronta un petit èxode
de dues setmanes conse-
cutives que començarà

demà passat a dos quarts de
nou del vespre a la pista de l’O-
bradoiro. Els gallecs són un dels
rivals directes de la Penya (tots
dos equips estan empatats amb
un balanç provisional de 9 vic-
tòries i 12 derrotes, a tres partits
del tall del play-off), igual que el
BAXI Manresa o el Betis. 

En el partit d’anada, jugat a
principis de novembre de l’any
passat, va significar la tercera vic-

tòria consecutiva dels badalonins
en el tram inicial d’aquesta tem-
porada (101-77). 

Els verd-i-negres també in-
tentaran que aquest desplaça-
ment a Santiago sigui un punt
d’inflexió per començar a créixer,
ja que només han guanyat un
dels últims set partits (possible-
ment el més difícil, a Madrid).

Superat el viatge a Galícia, els
badalonins començaran a pre-
parar el segon partit que jugaran
lluny de l’Olímpic, el dissabte 21
al Nou Congost de Manresa. Els
dos es jugaran sense públic.

Les Tucans es jugaran ser 
al ‘play-off’ en dues jornades

Aquest cap de
setmana les
Tucans descan-
saran, però la

resta dels seus rivals no ho faran.
De totes maneres, les de Sant
Adrià hauran d’estar ben atentes
al que passi en el partit que les
BCN Tsunamis jugaran a Tres
Cantos, ja que l’equip barceloní és
l’únic oponent que les adrianen-
ques tenen per la quarta plaça.

L’equip es jugarà acabar en la
quarta posició de la fase regular
de la Liga Élite i, per tant, tornar
a jugar el play-off en les pròxi-

mes dues jornades. Les Tucans
tenen una remota opció d’acabar
en tercera posició, però el Rubí
Cent Patins hauria de fallar en to-
tes les jornades que resten.

Els dos enfrontaments que
l’equip afrontarà abans que s’a-
cabi el mes seran dissabte de la
setmana que ve a la pista del
cuer, el CHL Aranda de Duero
(que molt probablement ja hau-
rà perdut la categoria matemà-
ticament), mentre que la cloen-
da de la fase regular del curs
2019-20 serà al Poliesportiu de
la Pau contra el Rubí.

Bàsquet | Quarta Copa de la Reina per a Sílvia Domínguez
Per quart any consecutiu, la base montgatina Sílvia Domínguez s’ha coronat campiona

de la Copa de la Reina amb el seu equip, l’Avenida de Salamanca. Domínguez va ser
clau en el triomf de les salmantines contra l’Uni Girona diumenge passat (76-58).

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Canvi de plans: anul·lats 
tots els partits de Segona B

El CF Badalona (i molts
altres equips) havien de-
manat que les jornades

que s’havien de jugar aquest cap
de setmana i el de la setmana que
ve se suspenessin en lloc de ju-
gar-se a porta tancada i, ahir al
migdia, la Federació Espanyola
de Futbol va canviar la seva pos-
tura i va anunciar la cancel·lació
dels partits pel coronavirus.

Així, de Segona B en avall, du-
rant els pròxims 15 dies s’aturen

tots els partits, un extrem que
afecta el Bada, que immers en
una situació esportiva molt deli-
cada, veia com en les dues prò-
ximes jornades es veia perjudicat
per no tenir l’afició animant-lo.

Els de Manolo González hau-
rien d’haver jugat contra l’Espa-
nyol B (aquest diumenge) i con-
tra el Sabadell (el de la setmana
que ve) a casa. Queda per veure,
doncs, quan tornen a posar-se en
marxa totes les lligues.
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La primera posició
del grup B de la Liga
Femenina 2 quan
només faltaran qua-
tre jornades de la

fase regular per disputar-se. Això
és el que es jugarà l’Snatt’s Sant
Adrià demà passat a tres quarts
de vuit del vespre a Zizur Mayor
(Navarra) contra l’Ardoi. Els dos
equips estan empatats a 17 vic-
tòries i 4 derrotes al capdavant de
la classificació, de manera que el
vencedor de l’enfrontament farà
un pas de gegant per tancar la lli-
ga en primera posició.

Les de César Aneas arribaran
a l’enfrontament amb ganes de
passar pàgina de la derrota pati-
da diumenge passat al Marina Be-
sòs contra l’Spar Gran Canaria
(65-70) que va permetre que el
conjunt navarrès les atrapi i com-
parteixi la primera posició amb
elles. L’Ardoi, de fet, pot presumir
d’aquest colideratge gràcies a un
ajustadíssim triomf a Barcelona

contra el Lima-Horta (55-58), la
cinquena victòria seguida de l’e-
quip de José Javier Unzue.

Caldrà estar atent també al
resultat, tot i que després del clar
89-55 de la primera volta al Ma-
rina Besòs, només un daltabaix
adrianenc faria perdre el basket
average particular amb el conjunt
de Zizur Mayor.

REIVINDICACIÓ FEMENINA
Derrota a banda, la jornada do-
minical al Marina Besòs va tenir
un marcat caràcter reivindicatiu.
Coincidint amb la celebració del
8M, després del matx les juga-
dores liles i canàries van fer-se
una foto plegades i, tapant-se
mitja cara, van adherir-se a la
campanya T’ho estàs perdent.

L’Snatt’s Sant Adrià es posa a 
prova contra un Ardoi enratxat

L’Adrianenc rep el Sant
Quirze amb el lideratge en joc

La segona derrota de
la temporada de l’A-
drianenc ha obert un
nou escenari a la lli-

ga: els de Lorenzo Rueda ja no te-
nen cap punt d’avantatge sobre
el Sant Quirze (els dos equips es-
tan empatats a 41 punts), de
manera que aquest cap de set-
mana arrenca una mini lliga de
set jornades que servirà per de-
cidir quin dels dos conjunts es
proclama campió del grup D de
la Primera Estatal.

El calendari, però, és capri-
ciós i ha volgut donar una pos-
sibilitat de revenja als liles demà
passat a les sis de la tarda a la
Verneda. Els de Rueda s’en-
frontaran als vallesans en un

partit que podria ser clau per do-
nar un gran avantatge (a la clas-
sificació i també en l’aspecte psi-
cològic) de cara al tram final de
la temporada.

L’únic inconvenient del par-
tit serà que els liles no tindran l’a-
fició al costat, ja que per l’alerta
del coronavirus, l’enfrontament
es jugarà a porta tancada.

En el partit de la primera
volta, disputat el passat 17 de no-
vembre al Vallès Occidental, l’A-
drianenc va guanyar per 21-23,
de manera que un triomf, més
enllà de servir per recuperar
sensacions, donaria el goal ave-
rage particular als adrianencs.
Això també passaria en cas d’em-
pat en el pròxim partit.

Suspeses les pròximes dues
jornades del Reto Iberdrola

Tot i que en primera
instància el partit
s’hauria d’haver ju-
gar a porta tancada,

ahir al migdia la Federació Es-
panyola de Futbol va anunciar la
decisió de suspendre totes les
competicions no professionals,
de manera que, entre altres, el
Reto Iberdrola no es posarà en
marxa, com a mínim, durant els
pròxims 15 dies.

D’aquesta manera, el Sea-
gull, que havia de tornar a la lli-
ga (després d’una setmana de
descans) amb una visita al camp
del CF Pozuelo de Alarcón, tin-
drà encara més temps per pre-
parar la recta final de la compe-

tició. La decisió, doncs, també
afectarà el partit del diumenge de
la setmana que ve a les 12 del
migdia, que hauria enfrontat l’e-
quip d’Ana Junyent contra la
Sociedad Deportiva Eibar.

FUTBOL TAMBÉ EN EL 8M
El Municipal de Badalona, però,
no va estar buit de futbol feme-
ní diumenge passat. I és que
aprofitant la celebració del 8M,
l’Associació Dona i Cultura a
Badalona va celebrar un partit
amistós “per reivindicar els dret-
sde les dones al món de l’esport”.
Membres de l’entitat van en-
frontar-se contra un grup d’ex-
jugadores del RCD Espanyol.

» Les de César Aneas voldran tornar a liderar el grup B en solitari
» Les liles van perdre el quart partit del curs contra el Gran Canaria

L’UBSA i els Dimonis 
es veuen les cares al Ricart

BÀSQUET4L’UBSA i el Bada-
lonès es veuran les cares en el
derbi del grup C-B de la lliga EBA
que es jugarà demà passat a les
sis de la tarda al Pavelló Ricart de
Sant Adrià. L’enfrontament, igu-
al que tots els de les categories es-
tatals i catalanes de bàsquet, es
disputarà sense públic.

Els homes de Mario Lousa-
me buscaran seguir guanyant
(seria el seu cinquè triomf de for-
ma consecutiva) per seguir de-
fensant la segona plaça i intentar
retallar la distància sobre el CB
Tarragona, mentre que els Di-

monis voldran donar-li conti-
nuïtat al triomf que van aconse-
guir a la Plana contra el CB Sa-
lou (75-72), que els va servir per
trencar una mala dinàmica de
cinc derrotes consecutives.

Pel que fa als Maristes Ade-
mar, al grup C-A, l’equip vermell
rebrà diumenge a un quart de set
de la tarda el cuer, l’Almozara,
amb la intenció de passar pàgi-
na de la dura derrota patida dis-
sabte passat a Quart (88-69). Els
Maristes ocupen la vuitena po-
sició a la taula, amb un saldo de
9 victòries i 12 derrotes.

Les liles van sumar-se a la campanya ‘T’ho estàs perdent’. Foto: FSA
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Foto: Xavi García
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Viu en línia

La periodista Natza Farré i la il·lustrado-
ra Gala Pont han unit els seus talents per
crear Que no t’expliquin contes!, un llibre
infantil on capgiren les històries que
ens van acompanyar en els primers anys
de vida. A través de la Lluïsa, una lecto-
ra amb molta curiositat, sabrem que la
Campaneta era una fada activista o que
la Bella Durment era investigadora.

Llibres

Que no t’expliquin contes!
Natza Farré i Gala Pont

Pecats imperdonables és una comèdia
esbojarrada creada pel dramaturg llati-
noamericà Benjamin Cohen. Ara, el di-
rector Edu Pericas n’ha fet una adaptació
contemporània que té una característica
molt peculiar: és interactiva. Els especta-
dors que volen poden decidir, a través del
seu mòbil, allò que passa a l’escenari.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamin Cohen

Que Sopa de Cabra és el grup més mític
del rock català és innegable. La banda gi-
ronina està en actiu des dels 80 i sembla
que no té aturador: a finals de febrer, va
estrenar el seu desè àlbum d’estudi.
Sota el títol La gran onada, Gerard Quin-
tana i companyia han presentat deu
cançons que mantenen l’essència rockera
i alhora experimenten amb sons nous.

Música

Julia, Elsa i Amelia són tres amigues que,
fa un temps, van decidir sortir a caminar
juntes un cop per setmana. Ho van co-
mençar a fer com una distracció i una ma-
nera de fer esport, però ara és una ne-
cessitat. Aquests passejos els serveixen per
mantenir-se informades del dia a dia de
les altres, però també per acabar ama-
gant-se secrets i explicant-se mentides.

Pelis i sèries

Invisibles
Gracia Querejeta

La gran onada
Sopa de Cabra

Dansa Metropolitana
La tercera edició del festival Dansa Metropolitana, que

aquest any se celebra del 13 al 29 de març, compta amb
una programació de més de 200 activitats en teatres, ca-
rrers, places, transports públics i cinemes de vuit munici-
pis d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Concre-
tament, les poblacions que hi participen són Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat,

Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, que han posat a
disposició un total de 89 espais on es faran espectacles

de dansa local, nacional i internacional. 

L’estiu de 1998, un grup d’amics madrilenys
van començar a fer música i van acabar cre-

ant la banda de rock indie Vetusta Morla.
No va ser fins al cap d’una dècada que van
publicar el seu primer àlbum d’estudi, Un

día en el mundo (2008). L’èxit d’aquell disc va
fer que, en només nou anys, poguessin pu-

blicar tres treballs nous: Mapas (2011), La
deriva (2014) i Mismo sitio, distinto lugar

(2017). Aquest 2020, el grup liderat pel can-
tant Pucho ha començat la gira de presen-

tació d’un àlbum inèdit. Es tracta de Cancio-
nes dentro de canciones, que es publicarà el

pròxim dia 27 i que ofereix les mateixes
cançons que el disc anterior però instru-
mentades d’una altra manera. En el marc
d’aquest tour, Vetusta Morla va actuar els
dies 6, 7 i 8 de març a l’Auditori del Fòrum
de Barcelona, dins del festival Guitar BCN. 

V E T U S T A  M O R L AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de rock alternatiu
Fa més de dues dècades que estan en actiu

Famosos

Fer tres concerts a Barcelona
Van actuar al festival Guitar BCN els dies 6, 7 i 8 de març

Tres concerts, tres èxits
El públic dels tres concerts va quedar molt satisfet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Nioh 2
Aquest març arriba Nioh 2 per a Play Station 4. Si bé és la segona part de Nioh,

en realitat és una preqüela, ja que explica els fets previs al primer videojoc.
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A PARTIR D’AVUI
Tot el dia Avui s’inaugura Retrats, una mostra

de retrats en pintura o dibuix pertanyents al
Fons d’Art del Museu i d’altres prestats per a
l’ocasió. / Museu de Badalona.

DEMÀ 13 DE MARÇ
18:00 Maudie, el color de la vida, de la cineas-

ta irlandesa Aisling Walsh, i ¿Podrás perdo-
narme algún día?, de la directora estatuni-
denca Marielle Heller es projectaran demà a
la tarda. / Biblioteca Singuerlín.

DIUMENGE 15 DE MARÇ
18:00 Clis, clis i nyac proposa aquest diumen-

ge el Cafè literari d'aquest març amb la pre-
sentació del llibre de Josep Ramon Aragó M'a-
grada el paper: aforismes per una República.
/ Local de la Tortuga.

DISSABTE 14 DE MARÇ
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-dosena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre l’OIC-Penta Unió Bàsquet Sant Adrià i
l’Associació Esportiva Badalonès. / Pavelló Mu-
nicipal Ricart.

A PARTIR DEL 16 DE MARÇ
Tot el dia La mostra Revivint Al-Ma'in a Nir-Ozex-

plica la història del poble d'al-Ma'in des de la
perspectiva dels seus habitants, els quals a dia
d'avui continuen sent persones refugiades. /
Biblioteca Sant Adrià.

AVUI 12 DE MARÇ
Matí Visita guiada a l'Observatori Fabra, un ob-

servatori astronòmic situat a Barcelona, so-
bre un contrafort del Tibidabo. És una de les
activitats que s’emmarquen en la programació
de l’Aula Universitària Timó. 

DILLUNS 16 DE MARÇ
11:00Marta Seguí s’encarregarà de la xerrada

Acompanyament emocional, per a famílies
amb infants de 0 a 3 anys. / Escola bressol mu-
nicipal Els Montgatets.

AVUI 12 DE MARÇ
19:00 Enriqueta de la Fuente serà la responsa-

ble de la sessió d’aquesta tarda del Club du
livre, amb la novel·la Un amour de Swann, de
Marcel Proust. / Biblioteca Can Baratau. 

Què fer com a pares i mares davant de
l’assetjament escolar? serà el nom de
la xerrada per a pares i mares. / Sala
Pau Casals.

Una xerrada per a pares i 
mares per abordar el bullying

Dimarts 17 de març a les 17:30

Twocats pel Gospel s’encarregarà d’un
concert de gòspel aquest diumenge en
el marc del 75è aniversari de Càritas
Diocesana de Barcelona. / Teatre mu-
nicipal Josep Maria de Sagarra.

Un concert de gòspel pel 
75è aniversari de Càritas
Diumenge 15 de març a les 18:00

Una de les propostes escèniques de la
setmana és la doble representació
que aquest diumenge es farà de la his-
tòria infantil Aladdí. / Edifici del Círcol
de Badalona.

El Círcol acollirà dues
funcions del clàssic ‘Aladdí’
Diumenge 15 de març a la tarda

Darrers dies que es pot visitar l’expo-
sició Tot és en els llibres que es va in-
augurar el passat dia 2 de març. Entrada
gratuïta. / Biblioteca Can Baratau.

Recta final de l’exposició
‘Tot és en els llibres’

Fins al 14 de març (matí i tarda)

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANAEL CONSELL DE LA SETMANA

E S T I L S  D E  V I D A

OBERT A TOTHOM

Practicar-lo permet gaudir de la companyia de 
familiars i amics i, alhora, conèixer gent nova

RESISTENT AL CLIMA

ESPORT SOCIAL

BENEFICIS PERSONALS

i ESPORT

L'activitat física és un dels hàbits imprescindibles que
hem d'incorporar en el nostre dia a dia per gaudir d'una
bona salut. Com que sovint és difícil trobar el temps i la

motivació necessaris per fer exercici, cal buscar un esport
que realment ens vingui de gust practicar. En els últims anys,
un dels esports que ha aconseguit aixecar més gent del sofà
ha estat el pàdel.

Però per quin motiu el pàdel s'ha convertit en l’esport de
moda? D’entrada, perquè hi pot començar a jugar tothom,
independentment de l’edat o del nivell esportiu que tingui.
A més, permet gaudir de la companyia d’amics i familiars i,
alhora, conèixer gent nova: és un esport social. Un altre dels
punts positius és que es pot practicar tant en interior com en
exterior, de manera que la meteorologia no és un problema.

A nivell individual, també són molts els beneficis que
aporta. Principalment, ajuda a desconnectar dels problemes
quotidians i, de retruc, redueix l’estrès. També millora els re-
flexos i la coordinació, tonifica els músculs, enforteix el cor i
augmenta la capacitat de compromís i superació personal.

El pàdel, l’esport de moda

El pàdel és un esport apte per a tothom, 
independentment de l’edat o el nivell esportiu

Les claus

Es pot jugar en interior i exterior, de manera 
que la meteorologia no és un problema

Millora la salut tant mental com física, 
reduint l’estrès i enfortint els músculs i el cor
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