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Un home de 63 anys, primera mort
pel virus Covid-19 a Santa Coloma

Neix a Badalonauna xarxa solidària
de suport per facilitar el confinament

Els ajuntaments de Tiana i Montgatprenen
mesures per frenar contagis als seus pobles

Més de 200 persones podrien haver-se
infectat al Barcelonès Nord sense saber-ho

A CAN RUTI pàg 6

Prop de 200 malalts participen
en un assaig per frenar contagis
liderat per Oriol Mitjà

BÀSQUET pàg 12

La Penya ja té data 
de retorn a l’ACB: 
serà el 24 d’abril

TRIBUNA D’OPINIÓ pàg 4

Dolors Sabater: “Cal invertir
en salut per millorar
la seguretat humana”

SANT ADRIÀ pàg 9

Ajornen l’inici de les
multes a la Zona de Baixes
Emissions pel coronavirus

XAVIER GARCÍA ALBIOL
DONA POSITIU

Xavier García Albiol va anunciar
ahir al vespre a través de les seves
xarxes socials que ha donat posi-
tiu per coronavirus. "Estic infectat",
va afirmar en un vídeo que va fer
públic. Albiol va afegir que té “mal
de cap, de coll i malestar general”,
però que la febre li havia baixat
una mica durant les últimes hores.

El coronavirus
no s’atura
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La pandèmia del coronavirus
està sacsejant amb força el siste-
ma sanitari català i espanyol.
Després d’unes setmanes d’in-
certesa, autoritats i investigadors
s’han posat d’acord per concen-
trar esforços amb un objectiu
clar: frenar la ràpida propagació
del Covid-19. Aquest és el princi-
pal repte d’una crisi a escala glo-
bal sense precedents en la histò-
ria recent. Un dels factors que no
està posant fàcil aquesta tasca és
el volum de casos positius d’ori-
gen desconegut. Segons alerta
un estudi realitzat per especialis-
tes de la Universitat Rovira i Vir-
gili i de la Universidad de Zara-
goza, milers de persones podrien
haver-se infectat sense  tenir cap
contacte directe amb una perso-
na malalta i sense haver viatjat a
alguna de les zones de risc.
Aquest fenomen -conegut

com a contagi comunitari- impli-
ca que un percentatge de la po-
blació pot donar positiu en les pro-
ves de detecció del coronavirus
sense conèixer amb certesa quin
ha estat l’origen o focus d’infecció.
En aquest punt és on pren gran
importància la mobilitat. El fet
que una persona malalta es des-
placi comporta un risc per a les
persones amb qui ha compartit
transport públic, per als com-
panys de lloc de feina o per a qual-
sevol ciutadà amb qui hagi coin-
cidit en alguna activitat quotidia-
na que hagi implicat un despla-
çament.

MOBILITAT I DEMOGRAFIA
Per tal de posar xifres aproxi-
mades a aquest fenomen, l’es-
tudi coordinat pels professors
Alex Arenas i Jesús Gómez-
Gardeñes ha traçat un mapa on

s’indica el risc potencial per
municipis que té la població
d’infectar-se amb Covid-19 per
contagi comunitari. A l’hora de
fixar un valor per a la mobilitat,
els investigadors han pres com
a referència les dades de mobi-
litat habitual o recurrent entre
localitats de la població activa a

l’estat espanyol, proporcionades
per l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE). El model utilitzat
pels especialistes també ha in-
corporat la informació epide-
miològica disponible sobre el co-

ronavirus i les dades demogrà-
fiques de les diferents poblacions
del territori.
Si comparem l’índex dels ciu-

tadans que podrien haver-se in-
fectat amb el total de persones
censades a cada municipi, més de
200 veïns del Barcelonès Nord
podrien ser víctimes d’aquest
contagi comunitari. Malgrat que
el percentatge de població afec-
tada és pràcticament calcat a les
diferents localitats de la zona,
Badalona és la ciutat que s’em-
porta la pitjor part en ser la més
poblada, amb uns 114 possibles
malalts. La segueixen en el ràn-
quing Santa Coloma de Gramenet
i Sant Adrià de Besòs, amb 62 i 19
persones en risc de contagi.
Aquestes xifres, però, conti-

nuen molt lluny de les previstes en
grans ciutats com Barcelona o
Madrid. La capital catalana, que
només té lleugerament per sobre

l’índex de població en risc, eleva-
ria els possibles casos de positius
per contagi comunitari a gairebé
un miler (942 aproximadament)

a causa del més d’un milió i mig
de ciutadans que hi resideixen. 
Pel que fa a Madrid, la situació
canvia. Amb el doble de població
i amb un percentatge que gaire-
bé triplica el de Barcelona, eleva-
ria el nombre de malalts fins als
més de 5.000.

LIMITACIONS
Segons reconeix el mateix equip
d’investigadors, que aquests dies

ha anat actualitzant el mapa
amb les últimes novetats sobre
els diferents casos positius de-
tectats i la seva ubicació, l’estu-
di compta amb una sèrie de li-
mitacions. Per una banda, el
model utilitzat no preveu conta-
gis provocats per la mobilitat
entre països, que podrien fer
créixer el nombre d’infectats,
malgrat trobar-se l’entrada a
l’estat espanyol regulada. 
En aquest sentit, els especia-

listes assumeixen la informació
epidemiològica disponible, un
coneixement que podria variar a
mesura que  es realitzin nous as-
sajos. A més a més, l’estudi tam-
bé utilitza com a paràmetres les
dades de mobilitat de l’INE, de
manera que no contempla per
ara les restriccions en el transport
i el règim de confinament de-
cretats aquests dies pel govern es-
panyol a tot el territori.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

El perill del contagi silenciós
» Un estudi analitza el paper de la mobilitat i el transport en la ràpida propagació del coronavirus
» Més de 200 persones podrien haver-se infectat de Covid-19 al Barcelonès Nord sense saber-ho 

No seguir les recomanacions de confinament i moure’s amb transport públic augmenta el risc de contagi. Foto: ACN

200
persones podrien
haver-se contagiat
sense saber-ho al
Barcelonès Nord

El fet que una persona
malalta es desplaci
comporta un risc 
elevat per a la resta
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Confinar-se perfecte.
Però quan almenys un

membre de la família
surt a treballar a fora i a més compar-
teix espai al transport públic amb de-
senes de persones més pot tornar a
casa infectat i transmetre-ho als que es-
tan tancats a pany i forrellat. Força in-
coherent tot plegat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La restricción general a
la movilidad es inapli-

cable en la práctica si no
se pausan las obligaciones laborales.
Ese volumen de desplazamientos es
imposible de controlar viajero por via-
jero. Por eso algunos países optan por
cerrar territorios enteros, y ya de por sí
es complicado.

@apuente

Felipe VI sabía desde
hace UN AÑO que era

el segundo beneficiario
de la cuenta en un PARAÍSO FISCAL del
dinero de la DICTADURA SAUDÍ y no ha
dicho nada hasta ahora que la prensa
lo ha descubierto. Y lo dice en plena cri-
sis con toda la atención en el corona-
virus. Es como su padre.

Què bé saber de tots
aquests personatges

públics que tenen Covid-
19 i que es troben bé quan hi ha po-
blació amb símptomes a qui no se'ls
està fent la prova. Sense malentesos.
Un cop més, la història ens posa a lloc
i ens recorda d'on venim. Ciutadans de
primera i de segona.

@QC_Cerezuela@carnecrudaradio@punsix

Tribuna

El principal objectiu de les polítiques
de seguretat és preservar la vida, as-
segurar-ne el seu sosteniment amb
dignitat i confort, i preveure amenaces
per seguir-la protegint. El Covid-19 com
a amenaça mundial ens porta un mis-
satge contundent, que se suma al mis-
satge sobre el perill global de l’escal-
fament del planeta que ja fa mesos que
tenim a l’agenda mundial: ens evi-
dencia que no són armes ni exèrcits en-
trenats per a la guerra o la militaritza-
ció de les ciutats el que ens cal per pre-
servar la vida al món, i que si volem mi-
llorar la seguretat humana ens cal in-
vertir sobretot en un bon sistema de sa-
lut pública i de cures per al sosteniment
de la vida, a més de posar en marxa me-
sures radicals contra el canvi climàtic.
Com més lluny estem de l’a-
bast universal d’aquests
drets, més estralls farà la
pandèmia als nostres pobles
i ciutats. I Badalona no se
n’escapa. Plou sobre mullat.
Tots els grups munici-

pals fem pinya per afrontar
amb la màxima responsabilitat aques-
ta crisi. Com a regidora i presidenta del
Grup Municipal Guanyem Badalona
faig seguiment i aportacions al go-
vern municipal en aquelles accions
que ha d’activar per donar respostes a
la ciutadania. En aquest sentit hem de-
manat al govern de la ciutat en primer
lloc que activi mesures en la garantia
d'abastaments alimentaris per a totes
les famílies en situació de vulnerabili-
tat, gent gran, dependències i espe-
cialment per als infants que no acce-
deixen als menjadors escolars. També
extremar l’atenció a la violència de gè-
nere, que ha crescut en altres països du-
rant els períodes de confinament. I per
a tots aquells col·lectius afectats pel tan-
cament forçat de negocis o pèrdua de
salari hem demanat al govern que

posi en marxa mesures econòmiques al
seu abast, com l’ajornament de taxes
municipals.
Des de la realitat que vivim a la ciu-

tat de Badalona la petició més impor-
tant que cal traslladar a l’estat és que
es posi en marxa urgentment la renda
bàsica universal, començant per les qui
han quedat sense ingressos, sense fei-
na i sense prestacions.  
Aquesta crisi, com altres crisis, ha

activat la solidaritat veïnal, i cal felici-
tar una iniciativa com la de la Xarxa So-
lidaritat Badalona, que s’ha posat en
marxa des del moment en què es va de-
cretar que calia tancar serveis i confi-
nar-se. En moments greus com els
que estem vivint cal que cap persona
quedi aïllada i desproveïda de les ne-

cessitats bàsiques, ni de suports per a
les cures pròpies o al seu càrrec. I aquí
la solidaritat veïnal, ben coordinada
amb els serveis municipals i altres or-
ganitzacions de suport, hi té un ampli
camp d’acció. Gràcies!  
La crisi del Covid-19 destapa mol-

tes mancances i en provoca de noves.
Posa en evidència les falles d’un siste-
ma econòmic i social que ja no funcio-
nava, o que funcionava malament. El
nostre sistema sanitari públic no es va
recuperar mai de les retallades de fa
més de 10 anys. Tenim un precari es-
tat del benestar, amb mala implanta-
ció dels serveis a la dependència, que
no cobreixen totes les necessitats. La
precarietat laboral fruit de les reformes
laborals afecta milers de persones, en-
tre elles les que ni tan sols tenen drets

laborals, com les treballadores de la llar,
i tants altres sectors. A Badalona, or-
gullosa de la qualitat dels seus serveis
mèdics, malgrat les retallades, partim
d’una desastrosa situació de pobresa
sumada a la molt deficitària política
municipal per fer front als problemes
d’habitatge i serveis socials. Després de
la recessió per l’aturada del Covid-19,
els problemes no faran més que créixer
i eixamplar la base de l’afectació eco-
nòmica i social.
En la immediatesa, el problema

més urgent que tenim ara, avui, a Ba-
dalona, és el subministrament de ma-
terial mèdic a hospitals i el prove-
ïment de nous espais per a l’atenció a
la convalescència. També la cobertura
de necessitats socials bàsiques, que van

arribant però a poc a poc.
Aquí cal reprovar les males
decisions de Pedro Sánchez,
que ha fet una gestió més
política que sanitària de la
crisi i no ha aplicat els cri-
teris de l’OMS amb una
centralització política que

perjudica els territoris i afavoreix ir-
responsablement l’expansió de l’epi-
dèmia, en no voler tancar la comunitat
de Madrid ni Catalunya, tal com s’ha
demanat des de fa setmanes. A la Ge-
neralitat cal reprovar-li no haver pla-
nificat una major provisió de reactius
per fer la prova, ni una més ràpida pro-
tecció de les treballadores en serveis re-
sidencials, hospitalaris i d’atenció a la
dependència. I pel que fa a la gestió de
les beques menjador, calia una reacció
molt més ràpida.
Rescatar les persones, posar la vida

al centre, les cures i el sosteniment i
confortabilitat de la vida com a eix mo-
tor. Aquesta ara és la principal priori-
tat de seguretat nacional, començant
per la vida als pobles i ciutats. Vetllem
perquè Badalona no quedi enrere.

Si volem millorar la seguretat humana 
ens cal invertir sobretot en un 

bon sistema de salut pública i de cures

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona

Crisi de seguretat humana
Els semàfors

URV
Un estudi realitzat per especialistes de la
Universitat Rovira i Virgili (URV) alerta
que milers de persones podrien haver-se
infectat de coronavirus sense tenir cap
contacte directe amb malalts i sense ha-
ver viatjat a alguna de les zones de risc.   

pàgina 3

Oriol Mitjà
Unes 200 persones infectades amb co-
ronavirus estan provant dos fàrmacs

que podrien ajudar a frenar el contagi i
la ràpida propagació. La proposta és de
l’infectòleg de l’Hospital Germans Trias

i Pujol de Badalona Oriol Mitjà.      
pàgina 6

Xarxa Solidària
La pandèmia del Covid-19 ha fet aflorar
nombrosos moviments de suport veïnal
per tal de protegir els col·lectius de risc
i donar un cop de mà als ciutadans que
ho necessitin. Un exemple és la Xarxa

de Suport Solidària de Badalona. 
pàgina 6
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Com ahir1

2
Prop de 200 infectats participen d’un 
assaig de Can Ruti per frenar el contagi

L’agonia del mercat de Pomar: 
esperant el supermercat

Neix una xarxa solidària de 
suport durant l’aïllament a Badalona

Tanquen l’Escola Feliu i Vegués 
de Badalona pel coronavirus

El + llegit línianord.cat

3

4

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

L’amic Juan va néixer fa noranta-
quatre anys en un petit poble
murcià, Jumilla, molt conegut
pels seus vins. Ell no oblidava mai
que els seus pares li havien expli-
cat que quan ell va venir a aquest
món nevava, la qual cosa era molt
estranya en aquelles latituds.
De la seva infància recorda la

tendresa de la mare, la immensa
humanitat del seu mestre i un qua-
dre que hi havia al menjador de
casa seva amb les figures de dos
militars: Fermín Galán i Angel
García, que, segons li van explicar,
van ser uns militars que es van in-
surreccionar per proclamar la Re-
pública espanyola.
També sempre explicava la

gran misèria que patien els tre-
balladors i la manca de serveis pú-
blics que hi havia al poble, com
passava a tot arreu, en aquella Es-
panya en negre i blau.
Quan va acabar la sagnant i

cruel guerra provocada per alguns
militars sediciosos i facciosos ca-
pitanejats pel colpista i cruel Fran-
cisco Franco, la seva mare havia
mort, el seu mestre va patir re-
presàlies, alguns familiars van ser
afusellats i el seu pare empresonat.
L’amic Juan es va haver d’es-

pavilar des de molt petit cuidant
cabres i explicava que de vegades
plorava d’impotència quan se li es-
capava algun animal. També es re-
cordava de l’enorme soledat i el si-
lenci que hi havia a les muntany-
es, silenci que en moltes ocasions
trencava el soroll que feien els trets
d’una gent estranya que portava
camisa blava. No oblidaria mai el
que va descobrir un matí a prop
d’un petit poblet de La Arqueria:
una mà sagnant que sobresortia
d’una pila de terra.

Juan López, l’avi del sofà
per Pedro Jesús Fernández

De més gran es va casar i,
com molts altres, va emigrar a
Barcelona buscant una vida mi-
llor. L’arribada a la ciutat com-
tal va ser de pel·lícula d’espies.
Havia contactat amb alguns pa-
rents seus descendents dels pri-
mers murcians que van venir a
Barcelona amb motiu de les
obres de l’Exposició Universal
que s’havia celebrat l’any 1929.
Durant els anys cinquanta, la

dictadura franquista no volia
que ningú canviés de residència
o que es traslladés, sobretot si era
per buscar feina. La Guàrdia
Civil vigilava les estacions per evi-
tar l’arribada d’immigrants i era
habitual fer-los tornar en el ma-
teix tren al lloc d’origen o bé por-
tar-los al castell de Montjuïc.
Com molts altres que havien

aconseguit evadir la vigilància, poc
després va trobar feina, encara
que les condicions de treball eren
indignes i els sous miserables.
Poc després va portar la seva

dona a Badalona i es van establir
a la Salut, barri badaloní on re-
sidien molts dels arribats re-
centment. En aquest barri la
manca de serveis i equipaments
era escandalosa. Amb el temps
va conèixer “gent perillosa”,
gent que lluitava per aconsegu-
ir millores necessàries per poder
viure amb dignitat. També, més
tard, va participar en un orga-
nisme unitari d’oposició a la
dictadura com va ser l’Assem-
blea de Catalunya. 

El primer que va aprendre en
català va ser “llibertat, amnistia i
Estatut d’autonomia”. Casa seva
estava plena de pamflets amagats
sota de mobles per si venia la po-
licia, com els va passar a molts
d’altres, que van ser detinguts per
militar en un partit, el PSUC, que
aleshores era el que més feia en
contra de la dictadura.
A la Salut tothom té viva la

imatge d’un avi que, per de-
nunciar les mancances urba-
nístiques que encara hi havia al
barri, no fa gaires anys es va
plantar amb un sofà enmig del
carrer Juan Valera per protestar
per la deixadesa de les admi-
nistracions davant d’un proble-
ma que afectava molts veïns.
L’amic Juan ens va deixar el

5 de febrer, però el testimoni i l’e-
xemple de compromís amb les
persones més febles i vulnera-
bles que ens ha deixat ens ani-
ma a tots els que vam compar-
tir amb ell algunes d’aquestes
batalles per aconseguir escoles
i altres serveis. Vam aprendre a
no renunciar mai a continuar
lluitant per aconseguir una so-
cietat més justa i un món millor.
El seu fill es va acomiadar d’ell

amb aquestes paraules: “La tom-
ba dels grans homes és la terra
sencera. A tot arreu perviu el seu
record gravat, sense paraules, en
l’esperit de cada ésser humà.
Imiteu-los ara vosaltres i busqueu
la felicitat en la llibertat i la lli-
bertat en la valentia.”

A les xarxes

@_Sara_Gonzalez_: Responsabilitat i so-
lidaritat és entendre que, si tu compres
massivament, el teu veí es pot quedar
sense allò que necessita.

@AngelAguiloP: Si tanques fronteres es-
tatals, per què no tanques Madrid, que és
on hi ha el gran merder? Què hauria passat
si l'epicentre hagués estat Sòria o Teruel? 

#CapitalDelCoronavirus

@laura_rosel: Ho fa un diumenge a la
tarda, amb l’estat d’alarma decretat i mi-
lions de persones pendents d’un virus.
Quin gran home d’estat.

#RenunciaAL’Herència #Solidaritat

Les millors
perles

Quina és la idea més absurda que es pot dur a terme en plena
pandèmia mundial? Els exemples comencen a ser inesgota-
bles, però la proposta guanyadora és, sens dubte, la d’orga-

nitzar una trobada multitudinària de fanàtics dels barrufets, com va
passar a França fa només uns dies.

Durant una connexió en directe per fer una entrevista en
un programa de televisió, Isabel Díaz Ayuso no va poder
contenir la tos en diversos moments. “És al·lèrgia”, va dir

somrient i amb un to tranquil·litzador. L’endemà, va anunciar
que havia donat positiu en les proves del coronavirus.

La quarantena acaba de començar, però ja s’està fent llarga i
sembla que la gent està embogint. Una prova d’això és l’home
que va decidir disfressar-se de tiranosaure Rex per sortir a pas-

sejar pels carrers de Múrcia. L’estona de llibertat va ser curta, perquè
la Policia Local el va aturar, però segur que va valdre la pena.

Amb la companyia adequada, avorrir-se durant la quaran-
tena no és una opció. Així ho ha demostrat una comuni-
tat de veïns que ja s’ha fet viral amb dos vídeos. En un,

apareixien tots els veïns jugant al bingo des del balcó i, en l’al-
tre, un d’ells feia una classe d’aeròbic mentre la resta el seguien.

En moments difícils, les onades de solidaritat són més emotives
que mai. A Lavapiés, la Charo va haver de celebrar el seu 80è
aniversari confinada a casa. Però els seus veïns no van permetre

que se sentís sola en un dia tan especial i, amb les mesures de segu-
retat, li van deixar un pastís a la porta i la van felicitar des dels balcons.
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SOLIDARITAT4La pandèmia del
Covid-19 ha fet aflorar nombro-
sos moviments de suport veïnal
per tal de protegir els col·lectius
de risc i donar un cop de mà als
ciutadans que ho necessitin. La
Xarxa de Suport Solidària de
Badalona neix amb aquest pro-
pòsit i pretén ser un vehicle de
connexió entre les persones que
ofereixen desinteressadament
els seus serveis i aquells veïns i
veïnes que per diverses cir-
cumstàncies necessitin ajuda
durant l’aïllament, per ara, de ca-
torze dies.
Per tal de formar part d’a-

questa comunitat, els usuaris
només cal que completin un for-
mulari -que es pot trobar al per-
fil de Twitter de la xarxa- on hau-
ran d’especificar si necessiten su-
port o n’ofereixen i el tipus de
servei demandat. Aquesta ini-
ciativa no només està enfocada
a protegir els col·lectius de risc
com la gent gran o les persones

amb afectacions respiratòries,
sinó que també està encaminat
a facilitar la situació de confina-
ment dels treballadors i les fa-
mílies que no poden fer-se càrrec
de les criatures o que no poden
sortir a comprar al mercat o a
passejar el gos.

Amb la intenció de coordi-
nar l’allau de xarxes solidàries
de suport veïnal que estan aflo-
rant i evitar així situacions con-

traproduents, els serveis de Pro-
tecció Civil de Badalona han
decidit posar en marxa un punt
d’atenció telefònica (93 387 00
16) que estarà en funcionament
entre les nou del matí i les 21 ho-
res. Les entitats interessades
seran ateses pels tècnics muni-
cipals, que recolliran les seves
propostes i establiran uns pa-
ràmetres per poder dur a terme
aquest servei de suport.

Una voluntària d’una de les nombroses xarxes solidàries creades. Foto: ACN

Neix una xarxa solidària 
de suport durant l’aïllament

» La crisi del coronavirus ha impulsat nombroses iniciatives per 
ajudar les persones més vulnerables mentre duri el confinament

200 malalts participen en 
un assaig per frenar contagis

SALUT4Unes 200 persones in-
fectades amb coronavirus es-
tan provant dos fàrmacs que
podrien ajudar a frenar el con-
tagi. La proposta d’Oriol Mitjà,
infectòleg que lidera la lluita
contra la sida des de l’Irsicaixa de
l’Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona, arribava fa un pa-
rell de setmanes al Departa-
ment de Salut de la Generalitat
i consisteix a pal·liar l’expansió
del Covid-19 utilitzant dos me-
dicaments: un fàrmac -destinat
habitualment a malalts de ma-
lària i pacients amb artritis reu-

matoide- i un dels antivirals in-
dicats per tractar el VIH. Després
d’obtenir un vistiplau exprés
per part de les administracions
i de l’Agència del Medicament,
l’assaig ha començat aquest di-
lluns en 199 persones, la majo-
ria de la Conca d’Òdena, però
també veïns de la zona nord de
l’àrea metropolitana. Les proves
d’aquest combinat duraran set
dies i també se’ls administrarà
un fàrmac als familiars que tin-
guin contacte amb els pacients
per evitar que puguin desenvo-
lupar la malaltia.

L’Ajuntament disposarà del
superàvit pel coronavirus

POLÍTICA4El govern espanyol
ha donat llum verda a l’Ajunta-
ment de Badalona per utilitzar el
superàvit municipal per pal·liar
els efectes de la pandèmia del co-
ronavirus. L’alcalde Álex Pastor
va ser un dels diversos batlles que
durant aquest dimarts es van
adreçar personalment al presi-
dent Pedro Sánchez per tal de de-
manar la flexibilització excep-
cional de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, que permetrà
als consistoris disposar de capi-
tal per adoptar mesures per com-
batre la situació d’emergència

socioeconòmica. Pastor ha cele-
brat la decisió del govern es-
panyol. Per altra banda, el batlle
ha emplaçat la ciutadania a de-
manar cita prèvia per poder acu-
dir a donar sang al Centre Cívic
del barri del Carme.Des del con-
sistori també s’ha remarcat que
s’està facilitant l’accés dels pro-
fessionals sanitaris als centres ha-
bilitant places als aparcaments
municipals i que s’ha posat a
disposició d’entitats i col·lectius
un telèfon per tal de coordinar el
subministrament d’aliments, me-
dicaments o altres serveis bàsics.

Xavier García Albiol dona
positiu per coronavirus

ÚLTIMA HORA4El líder del
Partit Popular a la ciutat, Xavier
García Albiol, va anunciar ahir
al vespre a través de les seves
xarxes socials que ha donat po-
sitiu per coronavirus. “Estic in-
fectat”, va afirmar en un vídeo
que va fer públic.
L’exalcalde va afegir que, “a

partir d’aquí, del que es tracta és
de seguir les instruccions dels
metges” i va detallar que ja feia
“un parell de dies” que estava

aplicant el protocol que s’ha de se-
guir en aquests casos. Albiol va
explicar que té “mal de cap, de
coll i malestar general”, però que
la febre li havia baixat una mica. 
Al mateix vídeo s’adreça a

les “desenes” de persones que
han estat en contacte directe
amb ell els últims dies i els de-
mana “una mica de precau-
ció”. També agraeix la tasca
dels professionals sanitaris da-
vant la pandèmia.

Salut | Protesta per la falta de mascaretes a l’Hospital
Una vintena de professionals de l'Hospital Municipal de Badalona s'han manifestat aquest dimecres a les
portes del centre per reclamar més material de protecció i recursos. Els membres del personal sanitari

han sortit al carrer amb les mascaretes posades i algunes pancartes per fer visible el seu malestar

Albiol, infectat. Foto: Arxiu
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Santa Coloma

Enxampen un grup que
robava a botiguers xinesos

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut quatre
membres d’una banda que es de-
dicava a assaltar els domicilis de
propietaris de comerços xinesos.
Els arrestats -que tenen entre 29
i 39 anys i són de nacionalitat do-
minicana i colombiana- estan
acusats de perpetrar tres roba-
toris amb violència i intimidació
en tres domicilis de Santa Colo-
ma de Gramenet, un de Torde-
ra i un altre de Barcelona. La in-
vestigació policial va arrencar el
novembre del 2019, després de
registrar un robatori a Santa

Coloma on tres homes van lligar
i emmordassar un ciutadà i el
van colpejar fins que els va in-
dicar on guardava els diners en
efectiu. L’organització sempre
escollia víctimes de nacionalitat
xinesa que tenien comerços i no
dubtava a utilitzar la violència
per aconseguir el seu propòsit.
Algun d'ells feia servir identitats
falses i un d'ells era exagent de
la Direcció Nacional de Control
de Drogues de la República Do-
minicana. Dos dels arrestats ja
estan a presó i els altres dos han
quedat en llibertat amb càrrecs.

SALUT4La pandèmia del coro-
navirus ja ha deixat la primera
víctima mortal a Santa Coloma
de Gramenet. Un home de 63
anys que patia diverses patolo-
gies prèvies ha estat el primer co-
lomenc a perdre la vida pel Co-
vid-19, segons han informat
fonts de l’Hospital de l’Esperit
Sant recollides per El Mirall.net.
En aquest centre hospitala-

ri ja s’han registrat prop d’una
vintena de casos positius con-
firmats per la malaltia, tres dels
quals serien personal sanitari del
centre. En aquest sentit, la di-
recció de l’hospital ubicat a San-
ta Coloma porta diversos dies
aplicant un control sobre els
professionals que tinguin con-
tacte directe amb els pacients in-
fectats a través de les quarante-
nes domiciliàries preventives,
malgrat que no presentin a prio-
ri símptomes d’haver contret el
coronavirus. 
El repunt en el nombre de

positius que ha experimentat
l’Hospital de l’Esperit Sant des
de les acaballes de la setmana

passada no s’ha traduït de mo-
ment en una saturació dels ser-
veis sanitaris ni de l’àrea d’ur-
gències. Tanmateix, la ràpida
propagació del Covid-19 sí que
ha influït en la programació de
visites. Algunes de les cites no ur-
gents concertades per a aques-
ta setmana han hagut de ser
ajornades, ja que les instal·la-

cions no comptaven amb el per-
sonal o l’espai requerits per tal de
dur-les a terme amb normalitat.
La crisi del coronavirus i l’a-

florament de nous casos sí que
està fent estralls en la veïna Ba-
dalona, on un grup de personal
sanitari de l’Hospital Municipal
ha sortit al carrer per protestar
per la falta de mascaretes i bates.

L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. Foto: Arxiu

Un home de 63 anys, primera
víctima del virus a la ciutat

Política | Ajornen l’impost per ocupar la via pública
L’Ajuntament de Santa Coloma ha anunciat l’ajornament pel coronavirus de les
taxes i impostos per l’ocupació de la via pública, una despesa que afecta terras-

ses, xurreries, aparells recreatius, expositors, guals i mercats ambulants.
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Sant Adrià

ERC planteja 12 mesures per
pal·liar la crisi del coronavirus
POLÍTICA4El grup municipal
d’ERC ha fet arribar a l’Ajunta-
ment de Sant Adrià de Besòs
dotze propostes per tal de “mi-
tigar l’impacte econòmic i social”
del coronavirus a la ciutat. Me-
sures com ajuts per al lloguer, l’a-
jornament d’impostos o el suport
econòmic al comerç i als pro-
veïdors són algunes de les ini-
ciatives que el partit republicà
contempla en el que creuen que
ha de ser un “pla de xoc urgent”
per pal·liar les conseqüències
que la pandèmia i la quarantena
estan tenint en les economies do-

mèstiques i en el teixit empre-
sarial local. La formació també
emplaça el consistori encapçalat
pel socialista Joan Callau a fer
una esmena del pressupost per
a aquest 2020, que encara està
pendent d’aprovació, per tal
d’incloure-hi aquest pla de “con-
tingència” que proposen. Entre
les mesures que posen sobre la
taula, ERC fa una forta aposta
per elaborar un Pla de Reacti-
vació Econòmica Local i per la
suspensió temporal de les quo-
tes dels serveis municipals no
prestats durant el confinament.

MOBILITAT4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) ha
acordat ajornar l’inici de les mul-
tes per l’entrada en vigor de la
Zona de Baixes Emissions (ZBE).
La pandèmia del coronavirus
ha portat l’administració a pren-
dre aquesta decisió, que suposa
posposar l’aplicació del règim
sancionador prevista per al prò-
xim 1 d’abril almenys fins que fi-
nalitzi la situació de confina-
ment preventiu. L’ajornament es
farà efectiu com a molt tard
aquest dimecres, quan els cinc
municipis implicats (Barcelona,
Cornellà de Llobregat, Esplu-
gues de Llobregat, l’Hospitalet de
Llobregat i Sant Adrià de Besòs)
tinguin enllestits els correspo-
nents decrets d’alcaldia.
La mesura pactada implica

que, fins a nou avís, es mantin-
drà la Zona de Baixes Emis-
sions tal com ha funcionat du-
rant aquests primers tres mesos
del 2020: la restricció de circu-
lació estarà activa, però no es
multarà els conductors que la in-
compleixen. Un cop es decreti la

fi de l’estat d’alarma, les diferents
administracions determinaran
una nova data per a l’entrada en
vigor del règim sancionador.
“Hem pres aquesta deter-

minació amb l’objectiu que cap
persona es vegi afectada en cas
d’emergència”, apuntava dilluns
el vicepresident de Mobilitat,
Transport i Sostenibilitat de

l’AMB, Antoni Poveda, que ha
volgut destacar que en aquests
primers mesos ja s’ha notat una
reducció important de la circu-
lació de vehicles sense etiqueta
ambiental. Des de l’AMB també
s’ha insistit en la necessitat de re-
duir la mobilitat dels vehicles
privats a la mínima indispensa-
ble durant la quarantena.

Un cartell indica l’entrada a la Zona de Baixes Emissions. Foto: Anton Rosa

Ajornen l’inici de les multes 
per la Zona de Baixes Emissions

Solidaritat | Ajudes per a persones vulnerables
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha fet una crida a la ciutadania per tal de

localitzar veïns i veïnes en situació de vulnerabilitat que visquin sols i que 
durant aquests dies que duri la quarantena necessitin ajuda d’algun tipus.
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Montgat | Tiana

Montgat, gairebé paralitzat
a causa del coronavirus

MONTGAT4La crisi del coro-
navirus està colpejant amb for-
ça tots els municipis catalans i
Montgat no és una excepció.
Així doncs, amb l’objectiu

de frenar l’expansió de la pan-
dèmia, l’Ajuntament ha pres en
els últims dies una sèrie de me-
sures. Una d’elles és la suspen-
sió del funcionament de la zona
blava i verda en tot el terme mu-
nicipal fins que s’acabi l’estat d’a-
larma decretat pel govern es-
panyol. El que sí que segueixen
funcionant com sempre són les
zones de càrrega i descàrrega.

D’altra banda, el consistori ha
decretat serveis mínims fins al 30
de març. Això implica el tanca-
ment de l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, mentre que en el cas
dels serveis socials només hi ha
tres persones treballant i a la
brigada municipal n’hi treballen
dues de forma diària. La resta del
personal està fent teletreball. 
Per últim, des de dimarts

també estan tancats els serveis
del cementiri municipal. Només
se celebren vetlles i funerals
d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania està tancada. Foto: Ajuntament

TIANA4El coronavirus ho ha
paralitzat tot i ha deixat imatges
insòlites arreu del món. A Tiana,
des del cap de setmana passat,
els parcs infantils estan tancats
i els carrers pràcticament buits.
Són algunes de les conseqüèn-
cies de l’estat d’alarma decretat
pel govern espanyol, que ha su-
posat la limitació dels desplaça-
ments de la ciutadania amb l’ob-
jectiu de frenar el ritme de con-
tagis de Covid-19.
Així, des de dilluns, tianencs

i tianenques només poden sor-
tir al carrer per adquirir béns de
primera necessitat, tenir cura de
persones dependents, rebre as-
sistència sanitària, anar a tre-
ballar o altres causes conside-
rades de força major. A més,
aquests desplaçaments s’han de
fer de forma individual sempre
que sigui possible.
En la mateixa línia, ha que-

dat prohibit l’accés a les zones
comunes i de lleure del Parc de
la Serralada de Marina en qual-
sevol mitjà de transport, bici-
cletes incloses. També es troba

tancada la deixalleria municipal
i els aparcaments de zona blava
han estat inhabilitats per evitar
que els conductors hagin de sor-
tir de casa per moure els seus ve-
hicles. L’Ajuntament adverteix
que desobeir qualsevol d’aques-
tes mesures comportarà multes.
Abans que es decretés l’estat

d’alarma, el consistori tianenc ja

havia pres mesures per fer front
a la pandèmia. El dia 13 es van
suspendre els serveis presen-
cials de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, dels Serveis Socials i del
Punt d’Informació Juvenil, i es va
establir que la Policia Local no-
més atendria presencialment les
urgències, mentre que la resta de
consultes es farien via telefònica.

Reunió de l’Ajuntament amb la Policia Local pel Covid-19. Foto: Albert Sales

L’Ajuntament pren mesures per
frenar el coronavirus a Tiana

Tiana | L’AEIG Roger de Flor ofereix ajuda a persones vulnerables
L’agrupament escolta de Tiana (AEIG Roger de Flor) s’ha sumat a l’allau de xarxes veïnals solidàries 
que han aflorat per la crisi del coronavirus i s’ha ofert fer les tasques de la compra o els encàrrecs 

de les persones més vulnerables per evitar que hagin de sortir de casa i puguin contagiar-se.
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Esports Futbol | El CF Badalona suspèn els seus entrenaments
Des de dilluns passat s’han cancel·lat les sessions d’entrenament de la primera

plantilla del CF Badalona. Els jugadors tenen ordres de no sortir de casa i treballen,
en la mesura del possible, sota les ordres del cos tècnic de Manolo González.

Decisió unànime. Els 18 clubs de
l’ACB van acordar, en una reunió
celebrada per videoconferència
dilluns passat, que la màxima ca-
tegoria del bàsquet estatal espa-
nyol no tornarà a posar-se en
marxa abans del 24 d’abril.
Aquest dia, divendres, podrien
començar a jugar-se els partits de
la 24a jornada de la lliga, que en
cas de la Penya faria que els de
Carles Duran viatgessin a San-
tiago de Compostel·la per jugar
contra l’Obradoiro.
Antonio Martín, president

de la lliga, va assegurar que “la
voluntat de tots els clubs segueix
sent reiniciar la competició i
acabar la Liga Endesa en la me-
sura i els temps que la situació ho
permeti” i va aplaudir “la im-
portància del suport unànime de
tots a una mesura excepcional
davant una situació tan greu
com la que estem vivint”.

Aquest de Galícia, però, no
serà l’únic desplaçament que el
Joventut haurà d’afrontar lluny
de casa un cop que l’ACB pugui
tornar a posar-se en marxa, ja
que la següent jornada els por-
tarà a la pista del Manresa.

ACTIVITAT A LA XARXA
La situació actual que vivim,
doncs, fa que l’actualitat espor-
tiva sigui inexistent, ja que tots els

equips de l’entitat han aturat
també els seus entrenaments.
El que no ha parat, en canvi,

és l’activitat a les xarxes socials;
a banda de penjar vídeos d’alguns
dels jugadors de la primera plan-
tilla comminant tothom a que-
dar-se a casa, el club aprofita per
fer concursos, recuperar jugades
i partits clàssics i, fins i tot, jugar
partides al popular joc de taula
del Quatre en línia.

L’Olímpic seguirà buit durant les pròximes setmanes. Foto: CJB

La Penya ja té data de retorn 
a l’ACB: serà el 24 d’abril

Pau Arriaga
BADALONA

Dani José torna a l’Snatt’s 
per substituir César Aneas

Encara sense saber si
la temporada 2019-20
s’acabarà o no (i en
quines condicions),

dissabte passat l’Snatt’s Sant
Adrià va anunciar l’arribada de
Dani José per dirigir el primer
equip adrianenc. 
El retorn de l’entrenador que

més títols ha guanyat amb l’FSA
(tres Campionats d’Espanya i
cinc de Catalunya, tots ells amb
equips de la base) va ser la res-
posta de l’entitat a la dimissió del
fins ara tècnic, César Aneas, pre-
sentés la seva dimissió. L’exen-
trenador va dir a Twitter que en

els pròxims dies penjarà un escrit
amb les raons que l’han portat a
renunciar al càrrec amb l’equip lí-
der i amb una nova classificació
per a la Fase d’Ascens a tocar.

REPTES VIRALS
Sigui com sigui, i tot i que l’acti-
vitat sobre el parquet està com-
pletament aturada, el que no ha
parat és la presència del club a les
xarxes socials.
Així, fent servir l’etiqueta

#FSAChallenge, jugadores de
diverses categories intenten imi-
tar el repte d’habilitats que va pro-
posar dilluns passat Toni Sáez.

José (segon per l’esquerra) en la seva etapa anterior al club. Foto: FSA
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“Per guarir la pell ferida: per això serveix
la poesia”. Són les paraules de Cesk Frei-
xas, el músic i escriptor que aquest mes
de març ha publicat el seu tercer llibre i
segon poemari. Sota el títol El delta de les
paraules, Freixas aplega textos de temà-
tica crítica i universal, escrits de forma re-
posada, sense pressa, per convidar a la re-
flexió i el diàleg.

Viu en línia

Llibres

El delta de les paraules
Cesk Freixas

Després de cancel·lar tota la seva pro-
gramació habitual a causa del coronavi-
rus, el Teatre Lliure ha decidit que l’es-
pectacle ha de continuar. Per això, ha im-
pulsat tres iniciatives: #LliureAlSofà, que
ofereix obres de teatre senceres a YouTube;
#TeatreAlFil, que comparteix textos dra-
matúrgics a Twitter, i #15dies15anècdotes,
que explica curiositats a Instagram.

Teatre

#TheShowMustGoOn
Teatre Lliure

Catorze àlbums d’estudi publicats i tres
dècades fent música. Són fites que no es-
tan a l’abast de tots els grups, però sí de
Sínkope, una banda de rock nascuda a Ex-
tremadura l’any 1990. En aquest últim tre-
ball, presenten una desena de cançons
(més dues bonus tracks) en què el grup
conserva la seva essència sense oblidar
la importància d’explorar sons nous.

Música

D’entrada, el títol ja crida l’atenció i, pro-
bablement, molts espectadors s’hi sentin
identificats durant aquests dies de qua-
rantena. Però, més enllà d’això, els ingre-
dients d’aquesta nova sèrie de Netflix con-
viden a veure-la. La protagonitzen dos dels
actors de la pel·lícula It (versió de 2017) i
barreja trets de sèries d’èxit com Stranger
things i The end of the f***ing world.

Pelis i sèries

Esta mierda me supera
Jonathan Entwistle

Por pensar le dió al hombre
Sínkope

Cuarentena Fest
Ara que el coronavirus ha obligat a anul·lar o posposar

totes les propostes culturals, els artistes han sabut rein-
ventar-se aprofitant les xarxes socials. Un exemple d’ai-
xò és el Cuarentena Fest, un festival de música en strea-

ming que, del 16 al 27 de març, ha programat una cin-
quantena de concerts. Músics com El Petit de Cal Eril,

The Crab Apples o Pavvla s’han sumat a aquesta iniciati-
va, que ofereix espectacles d’entre 20 i 30 minuts en di-

recte. Els vídeos, que els artistes enregistren des de casa
seva, es poden veure a través de YouTube i Tumblr.   

El nom d’Oriol Mitjà (Arenys de Munt, 1980) ha en-
trat amb força als mitjans catalans des de l’esclat
de la crisi del coronavirus. Aquest metge investi-
gador, especialitzat en malalties infeccioses, s’ha

convertit en la veu experta a Catalunya per lluitar
contra la pandèmia del Covid-19. I no és d’estran-

yar: la seva trajectòria l’avala. En els darrers anys,
ha trobat la cura del pian, una malaltia tropical, i

s’ha involucrat a fons en la investigació de la sífilis.
Ara, juntament amb Bonaventura Clotet, lidera un
equip de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hos-

pital Germans Trias i Pujol de Badalona que s’ha
proposat frenar els contagis de coronavirus. De la
mà del Departament de Salut, aquests investiga-
dors han posat en marxa un assaig clínic pioner,
gràcies al qual unes 200 persones infectades es-

tan provant dos fàrmacs que podrien aturar la
propagació del virus que ha paralitzat mig món.

O R I O L  M I T J ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un infectòleg de renom
És un dels líders de la Fundació Lluita contra la Sida

Famosos

Liderar la lluita contra el coronavirus
Ha impulsat un estudi per frenar la cadena de contagis

Admiració, però també crítiques
Alguns diuen que parla clar; d’altres, que està polititzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| DOOM Eternal
Acció, trets i explosions. Això és el que ofereix DOOM Eternal, el nou videojoc

en què els jugadors hauran de sobreviure en un món completament hostil. 
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

AJUDA PROFESSIONAL

Renta’t les dents després de cada àpat, preferiblement amb una
pasta dentífrica que contingui fluor, i fes servir fil dental

HÀBITS A EVITAR

HIGIENE

ALIMENTACIÓ SALUDABLE

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

i SALUT

Un somriure pot mostrar molt més que un estat d’ànim.
Tenir les dents grogues o les genives inflamades són
alguns dels problemes bucodentals més comuns que

tenen un impacte en la salut general i que, de fet, poden ser
indicadors que existeix un problema més greu que encara no
s’ha detectat. 

Per això, és clau acudir de forma regular al dentista, enca-
ra que aparentment tot estigui bé. Posar-se en mans d’un
professional és la millor manera de prevenir malalties i asse-
gurar-nos que la nostra boca gaudeix d’una bona salut.

D’altra banda, és imprescindible mantenir uns bons hà-
bits en el nostre dia a dia. Després de cada àpat, cal raspallar-
se molt bé les dents, preferiblement amb una pasta dentífri-
ca amb fluor. També és recomanable fer servir fil dental per
acabar d’eliminar les restes d’aliments que puguin quedar.

Sigui com sigui, cal recordar que tot això només serà útil
si evitem hàbits negatius, com el consum de tabac o alcohol,
i seguim una dieta sana i equilibrada. En aquest sentit, és im-
portant menjar més fruites i verdures i menys dolços.

La salut que amaga un somriure

Ves al dentista, com a mínim, un cop l’any, 
encara que aparentment estigui tot bé

Les claus

El consum de tabac i alcohol i l’excés d’aliments 
dolços afecta negativament la nostra boca

És recomanable seguir una dieta sana, 
basada en fruites i verdures
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