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La pandèmia del coronavirus
sembla haver dotat els hospitals
de vida pròpia. La ràpida propa-
gació de la malaltia ha obligat els
centres sanitaris catalans a viure
en una constant transformació per
poder fer front a l’arribada mas-
siva d’infectats i evitar nous con-
tagis. “Ens estem reconvertint i re-
formulant cada dia per guanyar
nous espais. La idea és poder de-
dicar la major part possible de
l’hospital a pacients amb Covid-
19”, explica Vicenç Perelló, di-
rector gerent de l’Hospital de
l’Esperit Sant. 

Aquest centre ubicat a Santa
Coloma de Gramenet ha hagut
d’adaptar les seves instal·lacions
per poder acollir prop d’un cen-
tenar de casos positius. Per tal
d’aïllar els infectats, la direcció ha
habilitat dues plantes senceres i
diversos departaments d’urgèn-
cies només per atendre persones
amb coronavirus. Això ha supo-
sat que s’han deixat de tractar pa-
tologies quirúrgiques, amb ex-
cepció d’aquells casos més greus,
i que s’està duent a terme una
atenció domiciliaria a pacients
amb lesions de menys gravetat
que no requereixen un obligat in-
grés hospitalari per poder conti-
nuar amb la recuperació. “El 90%
de les persones que entren aquests
dies d’urgències ho fan per coro-
navirus. Tanmateix, els hospi-
tals només estem atenent casos de
pneumònia. Hi ha molts positius
que es tracten des de casa”, as-
senyala Perelló. 

A partir d’aquest dijous, a
l’Esperit Sant també s’hi deixaran
d’atendre parts i urgències gine-
cològiques. Les pacients que te-
nien previst donar a llum a les ins-
tal·lacions en les properes set-

manes seran derivades a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobre-
gat). Aquesta decisió no només
alliberarà espai i recursos per
poder ubicar els nous casos de Co-
vid-19, sinó que alhora minimit-
zarà el risc de contagi de les em-
barassades i els petits. En aquest

sentit, el centre ja va fer una cri-
da a la ciutadania la setmana
passada per tal de recavar mate-
rial de protecció per als treballa-
dors de manera preventiva. “Es-
tem aplicant restriccions. De mo-

ment anem tirant, però no en so-
bra”, assegura Perelló.

NOUS ESPAIS FORA EL RECINTE
El coronavirus també s’ha fet
present a l’altre gran centre sani-
tari de referència del Barcelonès
Nord. A l’Hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona ja s’hi han de-
tectat prop de 280 casos de Covid-
19. “Nosaltres fa molt temps que
portem aquest ritme frenètic i que
apliquem plans de contingència,
però s’haurà de treballar per ha-
bilitar nous espais”, apunten fonts
del centre. Aquesta voluntat de
trobar instal·lacions fora del re-
cinte on poder continuar atenent
els malalts ja s’ha concretat amb
un acord amb l’Institut Gutt-
mann, que cedirà dues plantes del
seu edifici per poder tractar per-
sones infectades per coronavi-
rus. També s’està negociant la uti-
lització d’un dels allotjaments

que la cadena RafaelHoteles té al
municipi per realitzar algun tipus
d’atenció sanitària encara per
concretar i, de cara a principis d’a-
bril, es preveu que es puguin ins-

tal·lar uns mòduls de dues plan-
tes al pati interior del centre que
inicialment havien de ser per a
l’Institut Català d’Oncologia, però
que es cediran temporalment a
Can Ruti.

Pel que fa al material de pro-
tecció, des de l’Hospital Germans
Trias i Pujol assenyalen que s’es-
tà apostant per aplicar un ús ra-

cional de les existències de mas-
caretes i bates, que són reposades
tres cops per setmana.

AÏLLAMENT PREVENTIU
Una altra de les iniciatives que ha
pres Can Ruti per tal de fer front
a la pandèmia ha estat  traslladar
els serveis de psiquiatria al Cen-
tre Assistencial Emili Mira de
Santa Coloma. Aquest sociosani-
tari -que depèn de l’Institut de
Neuropsiquiatria i Addiccions del
Parc de Salut Mar i que porta
temps col·laborant amb l’hospital
en diversos àmbits- també ha
hagut de fer front a una desena de
possibles casos positius. Des de la
direcció del centre s’ha apostat per
crear una unitat d’aïllament pre-
ventiu per poder contenir la pro-
pagació del virus. En cas que un
dels pacients presentés símpto-
mes greus, seria derivat a algun
dels dos hospitals de referència.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Lametamorfosi dels hospitals
» La pandèmia del coronavirus ha obligat els centres sanitaris a transformar-se per evitar nous contagis
» La recerca d’espai fora les instal·lacions o l’ús racional del material de protecció, dues de les estratègies

Membres del personal sanitari de l’Hospital Germans Trias i Pujol a la zona d’urgències. Fotos: Jordi Pujolar/ACN

90%
de les persones ateses
als serveis d’urgències
són possibles casos 
de coronavirus

280
casos de Covid-19 
ja s’han detectat 
a l’Hospital Germans
Trias i Pujol
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Tribuna

per Álex Pastor, alcalde de Badalona

Moments difícils, solucions extraordinàries

El Covid-19 ha deixat en tots nosaltres una
empremta que ens serà difícil d’oblidar.
Ara portem aproximadament dues set-
manes de confinament a casa nostra i en-
cara ens costa imaginar com acabarà tot
això i quan tornarem a la nostra rutina.
En aquests moments, el millor que po-
dem fer és repetir-nos un missatge d’es-
perança: ens en sortirem. Tot l’esforç que
fem avui és per la nostra salut i pel nos-
tre futur.

Durant aquests dies, el govern de Ba-
dalona hem estat treballant a conscièn-
cia per coordinar el Pla d’Emergència Lo-
cal. A Badalona hem pres decisions que
van més enllà del que s’ha fet en altres ciu-
tats per tal de garantir les restriccions de
l’estat d’alarma o per tal d’afavorir els més
perjudicats. Per exemple,
hem decretat que les petites
botigues d’alimentació que en
situació normal podien obrir
fins a la matinada ara tanquin
a les 21 hores per evitar com-
pres innecessàries a la nit
que donen peu a la gent a sor-
tir de casa; o que es pugui passejar els gos-
sos només a 100 metres de casa teva per
evitar que treure el gos sigui una excusa
per passejar pel carrer; o hem decidit ajor-
nar tot el pagament d’impostos i taxes
municipals durant el temps que duri l’es-
tat d’alarma.

En aquest sentit, aquests dies he
anunciat que oficialment se suspenen les
Festes de Maig, festes que se celebren al
voltant de l’11 de maig, dia de Sant Anas-
tasi, patró de Badalona. Tot i que potser
cap al maig ja no estarem en estat d’a-
larma, celebrar unes festes només uns
dies després del que estem vivint em sem-
bla una frivolitat, sense comptar que pot-
ser encara no serà recomanable fer actes
multitudinaris. Crec que aquesta decisió
és responsable, i m’atreveixo a dir, com-
partida per la majoria de la ciutadania.

Ara bé, això ha de ser una oportuni-

tat per aprofitar que allò que ens ha pres
el coronavirus ho fem servir per comba-
tre el coronavirus. La partida destinada
a les Festes de Maig és de 450.000 euros.
D’aquests, ens en reservarem uns 50 mil
per a despeses que ja estan comprome-
ses (les Festes es porten treballant des de
la tardor!). De la resta, 50 mil euros ani-
ran destinats a Can Ruti, directament a
la investigació de la vacuna contra el co-
ronavirus que s’està portant a terme a
l’Hospital Germans Trias i Pujol. És un
orgull, i una oportunitat, que el nostre pol
d’investigació biomèdica sigui un referent
mundial també en la cura del Covid-19 i
crec que és oportú col·laborar-hi des de
les institucions en la mesura que sigui
possible.

D’altra banda, anuncio que els
350.000 euros que resten de la partida
de les Festes de Maig aniran destinats a
una línia d’ajuts per a aquells negocis de
la ciutat que hagin tancat o aquelles
persones que s’hagin quedat a l’atur per
culpa d’aquesta epidèmia. Estudiarem en
detall com adjudicar aquestes ajudes, però
la idea és que els diners de les festes que
no hem pogut gaudir per culpa del co-
ronavirus serveixin justament per ajudar
els més perjudicats pel coronavirus.

En aquests moments difícils s’han de
prendre decisions extraordinàries, i es-
pero que amb aquesta solució ajudem a
trobar la vacuna i ajudem a donar una
empenta a les nostres vides per tornar a
la normalitat com més aviat millor.

L’altre dia, després de publicar-se en
premsa que jo havia demanat a la Uni-
tat Militar d’Emergències que vingués a

Badalona per desinfectar punts que siguin
un possible focus d’infeccions del coro-
navirus, un periodista em preguntava:
“Com és possible que surtin tants titulars
de les accions que esteu prenent a Ba-
dalona durant aquesta crisi? Com ho feu
per portar la iniciativa per davant d’altres
municipis?”. La resposta és fàcil: treball
en equip. Tinc la sort de liderar un equip
de regidors de govern que coneixen molt
bé les necessitats de la ciutat, que s’a-
vancen als problemes i que aporten so-
lucions responsables.

Però a més, al darrere hi ha un equip
incansable de tècnics municipals que po-
sen en marxa aquestes solucions, que han
estat capaços de muntar un pavelló en
una residència per a 80 persones sense

llar en només un parell de
dies, que s’han organitzat en
poques hores per repartir
més de 5.000 targetes de
beques menjador, que orga-
nitzen operatius d’emergèn-
cies amb desenes de volun-
taris o que vetllen perquè

funcionin els serveis mínims de la ma-
quinària municipal.

Per una altra banda, el treball en equip
també es fa amb els grups de l’oposició,
amb els que mantinc videoconferències
diàries i que també aporten iniciatives que
després portem a terme. I per últim, i no
menys important, el treball en equip es
fa sobretot amb els veïns i les veïnes de
la ciutat. Només escoltant-los, per ex-
emple a través de les peticions que m’ar-
riben per xarxes socials, i mirant cada dia
les seves necessitats en un moment que
per a tots és tan nou i extraordinari, po-
dem estar a l’altura del que la ciutadania
necessita.

Sembla repetitiu a hores d’ara, però
gràcies a tots els que, d’una manera o al-
tra, estan col·laborant en aquesta crisi. No-
més així, treballant en equip, des de la dis-
tància, però tots junts, guanyarem al virus.

En aquests moments, el millor que 
podem fer és repetir-nos un missatge 

d’esperança: ens en sortirem

A la residència on està
la meva àvia pots fer vi-
deoconferències amb els

teus familiars cada matí, sense límit de
durada. Dimecres faran un Instagram
live. Si m'ho expliquen fa dos anys, no
m'ho crec. Aplaudiments enormes per
a qui porta i treballa a la residència.
Quanta humanitat.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sé que están pasan-
do cosas muy grandes
todos los días, pero en

muchas ciudades de varios países oc-
cidentales ya no hay nadie durmien-
do en las calles. Resulta que se podía
hacer rápidamente, solo había que
querer. Ahora, que nunca volvamos
atrás.

Els que tenim entre 30
i pocs i 40 i molts anys
i ens dedicam a la cultu-

ra ens trobàrem una crisi econòmica
brutal quan més o menys començàvem
i una pandèmia global d’efectes brutals
quan més o menys ens consolidàvem.
I encara hi ha veterans paternalistes
que diuen que ho hem tengut fàcil.

Sánchez vuelve a mez-
clar las medidas de con-
finamiento con la deci-

sión de no paralizar la actividad labo-
ral y transportes. Si el Gobierno consi-
dera que el coste de lo segundo es in-
asumible, debería explicarlo así. Es
momento de hablar a la ciudadanía
como a adultos.

@apuente@PonsPereAntoni@slrun93 @SeoirseThomais

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix

Maresme), Júlia Gamissans (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arria-

ga (Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola Surri-

bas Producció gràfica: Eduardo Corria Dept.

Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i

Rosa Bertran Controller: Mauro Favieri Distri-

bució: Andrés Meca, Yussef Ekiael, Pablo Fa-

vieri i Wiliam Hernández.

Els semàfors

Aj. de Badalona
L’Ajuntament de Badalona ha obert el

poliesportiu de Casagemes perquè aculli
una vuitantena de persones sense sos-
tre, donant aixopluc a aquest col·lectiu
especialment vulnerable i protegint-lo

davant un possible contagi. 
pàgina 6

ICT Filtration
ICT Filtration ha decidit prendre partit en
la crisi del coronavirus. Aquesta empresa
de Montgat ha reorganitzat les seves lí-
nies i torns de producció per tal de fabri-
car mascaretes i bates quirúrgiques que
després donarà a centres hospitalaris. 

pàgina 10

Sant Adrià
Tot i que la majoria dels veïns i veïnes
de Sant Adrià s’estan comportant de
manera exemplar durant el confina-

ment, la ciutat ha registrat més de 250
multes en una setmana a persones que
s’han saltat les restriccions de mobilitat. 

pàgina 9
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Entre tots i totes aturarem el virus1
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Més de 200 veïns podrien 
haver-se infectat sense saber-ho

Juan López, l’avi del sofà

Crisi de seguretat humana

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

El + llegit línianord.cat

3

4
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Les millors
perles

Fer una orgia, oferir un “servei sexual essencial a domicili” o
quedar amb una persona que has conegut a través d’una apli-
cació de cites no són motius per trencar el confinament. Sem-

bla una evidència, però els Mossos d’Esquadra ho han hagut de re-
cordar a més d’una persona des que va començar la quarantena.

Quan un sap que té una missió a la vida, és difícil deixar-la
córrer, fins i tot en plena pandèmia. Un bon exemple d’ai-
xò és l’home madrileny de 77 anys que va sentir la neces-

sitat de sortir de casa, malgrat la quarantena, per “caçar poké-
mons”, tal com ell mateix va explicar a la Policia Municipal. 

La situació excepcional que vivim ha fet aflorar milers d’accions
solidàries arreu del món. Una especialment emotiva és la que
ha emprès la Margarita, una dona andalusa de 84 anys que ha

decidit aprofitar els seus coneixements de costura per cosir masca-
retes, una activitat a la qual dedica entre vuit i nou hores diàries.

No és cap secret que la gestió de Boris Johnson al capda-
vant del Regne Unit no acaba de convèncer els ciuta-
dans britànics. De fet, el primer ministre no ha estat ca-

paç ni de convèncer el seu pare, Stanley Johnson, que ja ha
anunciat que demanarà la nacionalitat francesa.

Hi ha esperança, també per a la gent gran: l’Alma, una senyora
italiana de 95 anys, ha vençut el coronavirus i s’ha convertit
en un símbol de resistència contra la pandèmia. I és que, si

bé el Covid-19 afecta especialment les persones d’edat avançada,
aquestes també tenen moltes possibilitats de superar-lo.

A les xarxes

@tonaymemi: Quants dies han passat
des que deien “Els Jocs Olímpics es faran”
fins que han dit “Els Jocs Olímpics s’ajor-
nen fins al 2021”?

@EvaPiquer: Això dels metges i infermers
cubans viatjant cap a Itàlia m’ha fet plorar.
Alimentem-nos d’aquestes coses, també,
aquests dies.

#TotAniràBé

@_gbarrios_: Esta imagen del hospital
que se está montando en IFEMA en Madrid
me parece estremecedora. Si después de
esto no os encerráis en casa, yo ya no sé... 

#HospitalDeCampanya #Tòquio2021

Tribuna

En aquests dies de confinament,
l’acció del govern de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet es
concentra prioritàriament en les
persones sense cap suport fami-
liar, i per això hem reorganitzat el
Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD). Però també donem atenció
les 24 hores en casos de violència
masclista (tel. 900 900 120); hem
activat una línia d’ajuts per al tre-
ball autònom afectat directament
pel coronavirus i hem posat en
funcionament un pla especial de
neteja intensiva de l’espai públic.

Vull recordar que hem aturat
tota l’activitat administrativa de
l’Ajuntament i suspès l’atenció
presencial per evitar els contagis.
Per això, donem la informació fo-
namental mitjançant les xarxes
socials i el web municipal.

Estem vivint uns moments pu-
nyents. Un record per a totes les
persones que ja no estan entre
nosaltres per culpa dels virus: tro-
bem a faltar el vostre somriure. I
enyorem també totes les persones
malaltes ingressades als hospitals
o aïllades a casa. A totes elles, una
abraçada plena del sentiment de
tota la ciutadania colomenca.

També el nostre afecte a les
persones que estan batallant con-
tra la pandèmia: el personal mèdic
i sanitari. Un emotiu homenatge
als serveis socials, als cossos de se-
guretat, als serveis de neteja i a
tots els equips d’emergència en
general. I una lloança a les boti-
gues i parades d’alimentació, a les
farmàcies, als forns i als comerços,
per donar-nos vida en un temps
de vida acotada. L’objectiu és evi-
tar que sortim de casa.

Entre tots i totes aturarem el virus.

Aturarem el virus
per Núria Parlon, alcaldessa

de Santa Coloma

Això també passarà
per Joan Callau, alcalde de Sant Adrià

De petit era un nen molt inquiet.
Bé ho sabien els meus pares. No-
més trepitjava la casa per al que
era imprescindible: dinar, sopar
i dormir. Poc més. M’encantava
sortir a jugar al carrer, en aquells
temps on no existia el coronavi-
rus i a ningú se li ocorria tancar
amb clau les portes de casa seva.
Potser sí que passàvem alguna pe-
núria alimentària i econòmica
que se solucionava amb discreció,
practicant la cultura de compar-
tir i del pagament en espècie.

És en situacions difícils quan
ens remuntem en el temps fins a
aquesta bombolla de felicitat en
la qual transitava qualsevol nen,
tan allunyada de la por. Un estat
de vida que dista molt de l’actu-
al, del d’avui en dia. Però, qui ens
ha infundat aquesta por?

Fa poc més d’una setmana
ningú hauria imaginat la situació
a la qual hem arribat avui. Era
previsible? Sí, però sembla que la
preocupació només arriba quan
veiem casos greus de prop. 

Com a alcalde de Sant Adrià de
Besòs, una ciutat de més de 37.000
habitants al nord de Barcelona,   
aquesta és, sens dubte, la situació
més difícil a la qual m’he enfron-
tat en tota la meva trajectòria po-
lítica. I estic segur que també ho és
ara mateix per a tots els edils es-
panyols, posant-nos a prova i de-
mostrant la nostra vàlua a l’hora de
confinar 47 milions d’habitants.

L’anticipació és clau, ara ma-
teix. Això ho vaig aprendre dels
meus pares. En temps en què no
hi havia abundància de res, al-
menys per a les famílies més hu-
mils, la previsió i la contenció aju-
daven a tirar endavant. Doncs ara
mateix ens trobem en aquesta si-

tuació i sort que, des de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià, vam tenir
previsió de cara a aquesta crisi.
Aprofito per agrair especialment
i de tot cor la mobilització del de-
partament de la Policia local i Pro-
tecció civil, els quals, com jo, mi-
raven amb incertesa fa setmanes
un futur difícil d’afrontar i han de-
mostrat amb escreix tenir capa-
citat per fer-ho. Un agraïment
també a tots els treballadors de la
sanitat, cuidadores de residències
de gent gran, als serveis socials
municipals i als treballadors del
sector de l’alimentació.

Però no és l’única acció que
hem dut a terme. Els serveis bà-
sics de l’Ajuntament treballen
sense descans per garantir el ben-
estar de totes i tots els adria-
nencs. Perquè, encara que sense
necessitat d’estar contagiades, són
moltes les persones que depenen
d’aquesta institució per sobre-
viure. I des d’aquí els vull trans-
metre el meu suport incondicio-
nal i continu, ara més que mai.

Però poc es pot fer sense el su-
port ciutadà. Entenc i compar-
teixo aquestes ganes de tornar a
sortir als carrers, saludar-nos i ab-
raçar-nos amb normalitat. En
definitiva, gestos habituals als
quals no donàvem importància i
que avui anhelem reprendre.
Traiem el costat positiu d’aquest
confinament. L’oportunitat d’a-
propar-nos de nou a les necessi-
tats dels nostres fills i nets, de co-
nèixer més les nostres parelles, de
compartir oci amb elles i bones
converses, d’aprofitar tot el ven-
tall multimèdia de les noves tec-
nologies, però amb responsabi-
litat i amb límits. No deixem que
la por s’apoderi de nosaltres.

 



línianord.cat 26 de març del 2020

Badalona

| 6

HABITATGE4Una vuitantena de
persones sense sostre passaran
els dies de confinament pel co-
ronavirus al poliesportiu muni-
cipal de Casagemes de Badalona.
L’equipament -fins ara tancat
com la resta d’instal·lacions es-
portives de la ciutat- ha obert les
seves portes per donar aixopluc
a aquest col·lectiu especialment
vulnerable i per protegir-los da-
vant un possible contagi.

Segons informava la regido-
ra de Drets Socials i Feminismes,
Aïda Llauradó, les primeres per-
sones que faran ús de les ins-
tal·lacions seran els 25 sense-
sostre que ja estaven allotjats a
l’equipament que l’Ajuntament
havia habilitat per l’Operació
Hivern i que ara han estat tras-
lladats al pavelló de Casagemes.
El poliesportiu, que té capacitat
per acollir de moment 80 ciuta-
dans, compta també amb infer-
meria, menjador, zones d’es-
barjo i diverses sales per a ho-

mes, dones o persones amb ne-
cessitats especials. Tots els sen-
sesostre acollits a l’equipament
hauran de passar abans unes
proves mèdiques per tal de com-
provar que no presenten símp-
tomes i així entrar al poliespor-
tiu amb les “màximes garanties
possibles”.

Llauradó ha anunciat que
centenars de famílies adscrites al
servei de beques menjador ja po-

den disposar dels diners per  in-
vertir en l’alimentació dels seus
fills. “Gràcies a l’esforç dels ser-
veis socials, aquest cap de set-
mana hem pogut donar un mi-
ler de beques menjador. Les fa-
mílies no podien esperar”, ha as-
segurat la regidora. L’Ajunta-
ment ha agilitzat les 250 be-
ques de menjador municipals,
que podran ser bescanviades als
mercats de la ciutat.

El poliesportiu de Casagemes preparat per acollir 80 sensesostre. Foto: Aj.

El poliesportiu de Casagemes
obre les portes als sensesostre
» L’equipament acollirà una vuitantena de persones sense habitatge
» El consistori ja ha repartit un miler de beques menjador a famílies

La residència Berllor demana
ajuda per falta de mascaretes

SALUT4La residència d’avis
Berllor de Badalona ha posat el
crit al cel per la falta de material
de protecció per fer front a la
pandèmia del coronavirus. “No-
més tenim un equip de protecció
individual per a la quarantena de
treballadors del centre i els
guants se’ns acaben aquesta set-
mana”, assegura Desiree García,
una de les responsables de les
instal·lacions. Segons explica
García, malgrat que no tenen cap
positiu confirmat, sí que van
haver d’aïllar un dels 61 usuaris
de forma preventiva a l’espera de

realitzar-li la prova de detecció de
la malaltia. Gràcies a la col·la-
boració ciutadana, el personal de
la residència s’ha pogut equipar
almenys amb mascaretes de tela.
Tanmateix, des del centre aler-
ten que aquest tipus de material
no servirà de res si es declara un
brot a les instal·lacions. “Aques-
ta és la nostra por.  Hem esta-
blert mesures de prevenció però,
si entra el virus, estarem des-
protegits”, lamenta Jaume Mit-
jana, el gerent del centre, que afe-
geix que està sent “impossible”
aconseguir mascaretes.

Albert López, culpable 
pel crim de la Guàrdia Urbana
TRIBUNALS4Punt final a un
dels casos més rocambolescos
dels últims anys. Rosa Peral i el
badaloní Albert López han estat
declarats culpables d’assassinat
amb traïdoria per la mort de Pe-
dro Rodríguez. El jurat popular
que s’ha fet càrrec del conegut
com a crim de la Guàrdia Urba-
na ha considerat provat que els
dos agents van planificar i exe-
cutar un “pla per treure-li la
vida” al seu company al cos de
policia perquè “obstaculitzava la
seva relació”. A més a més, a Pe-
ral se li afegeix l’agreujant de pa-

rentesc, ja que era parella de la
víctima quan es van produir els
fets. La fiscalia demana 25 anys
de presó per a la dona i 24 per al
seu amant. Segons ha apuntat el
portaveu del jurat a la sessió de
lectura del veredicte, els acusats
van posar en marxa el pla per as-
sassinar Rodríguez la nit de l’1 al
2 de maig del 2017. Conjunta-
ment, Peral i López van incen-
diar el vehicle dins del qual es
trobava el cadàver, localitzat
dies després al Pantà de Foix.
Ara és el torn del jutge, que
haurà d’elaborar la sentència.

El coronavirus obliga a
anul·lar les Festes de Maig

CULTURA4L’Ajuntament de Ba-
dalona ha decidit anul·lar les
Festes de Maig per la pandèmia
del coronavirus. Segons ha ex-
plicat l’alcalde Álex Pastor a tra-
vés de les xarxes socials, part de
la partida municipal inicialment
destinada a la festivitat servirà
ara per finançar part de la cam-
panya de crowdfunding #Yo-
MeCorono que va iniciar la set-
mana passada l’infectòleg de
l’Hospital Germans Trias i Pujol

de Badalona Oriol Mitjà per tal
de poder continuar investigant
com frenar la propagació del
Covid-19. En total, la previsió és
que el consistori contribueixi a la
iniciativa amb 50.000 euros. La
resta de recursos econòmics
guardats per a les Festes de
Maig seran invertits en una pri-
mera fase d’ajudes socials a ciu-
tadans i comerços per tal pal·liar
la crisi sanitària i econòmica
derivada de la pandèmia.

Política | Albiol continua recuperant-se i crida a l’optimisme
El líder del Partit Popular a Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat a través d’un vídeo
a les xarxes socials que es recupera favorablement després de donar positiu per Covid-19.

El popular ha fet una crida a l’optimisme i confia a guanyar la batalla al virus.
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Santa Coloma

Arrenca el repartiment 
de les 3.400 beques menjador
INFÀNCIA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ja ha
començat el repartiment de tar-
getes moneder per tal de fer arri-
bar a les famílies del municipi
l’import corresponent a les be-
ques menjador. Aquests ajuts
seran distribuïts als respectius do-
micilis gràcies al servei porta a
porta i constaran d’una targeta de
l’entitat bancària CaixaBank ca-
rregada amb quaranta euros per
cada alumne o alumna becat. 

La quantitat entregada co-
rrespon a quatre euros per nen
i pels 10 dies que, de moment, no

hi haurà escola a causa del decret
d’estat d’alarma pel coronavirus.
En cas que la situació de confi-
nament s’allargui més de l’es-
perat, es farà una recàrrega a les
targetes de manera automàtica.
Per aquest motiu des de l’Ajun-
tament insisteixen que és es-
sencial que les famílies no llen-
cin la targeta un cop gastats
aquests quaranta euros. La pre-
visió és que els tècnics munici-
pals i una empresa de reparti-
ment contractada per l’ocasió
puguin repartir les 3.400 beques
durant els propers dies.

SALUT4El nombre de morts a
causa del coronavirus a Santa
Coloma de Gramenet s’eleva a 17
persones. Segons han informat
fonts de l’Hospital de l’Esperit
Sant, la xifra de defuncions gai-
rebé s’ha doblat en les últimes
24 hores i ja són 108 els casos
positius confirmats al centre, 34
dels quals són membres del
personal sanitari que es troben
confinats als seus respectius
domicilis.

Des que es va produir la pri-
mera mort per Covid-19 dime-
cres de la setmana passada, el
nombre de casos a l’Hospital de
l’Esperit Sant no ha parat de créi-
xer. Fonts del centre apunten
que, malgrat que només hi ha 74
pacients ingressats que han do-
nat positiu, aquesta xifra po-
dria elevar-se considerablement
en els propers dies a mesura que
vagin sortint a la llum els resul-
tats de les proves de detecció de
la malaltia. Tanmateix, no tot
són notícies negatives. En total,
prop d’una cinquantena de per-
sones infectades ja han superat

la pandèmia i han estat donades
d’alta.

Pel que fa al personal sani-
tari, 34 treballadors de les ins-
tal·lacions es troben confinats
als seus domicilis després de do-
nar positiu per coronavirus. A
aquesta xifra cal sumar-hi les
desenes de professionals del
centre que han estat posats en

quarantena preventiva després
de tenir contacte directe amb al-
guna persona infectada, ja sigui
pacient de l’hospital o un cone-
gut o familiar. En aquest sentit,
gairebé seixanta treballadors
de l’Esperit Sant han pogut ja
reincorporar-se al seu lloc de fei-
na després de passar els dies in-
dicats de quarantena.

Dos pacients a l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma. Foto: FHES

La xifra de morts es dobla en 
24 hores i s’eleva a 17 persones

Solidaritat | El Pompeu Lab també fabrica mascaretes
L’espai del Pompeu Lab de Santa Coloma de Gramenet ha començat a fabricar
mascaretes per contribuir a pal·liar la falta de materials de protecció als hospi-

tals i residències. Les mascaretes es confeccionaran gràcies a una impressora 3D.
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Sant Adrià

Moratòria pel lloguer social 
i un miler de beques menjador
POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha iniciat una
sèrie de mesures per provar de
frenar els efectes de la crisi pel co-
ronavirus. El consistori ha esta-
blert una moratòria en el paga-
ment del lloguer per als habitat-
ges socials que té en propietat
l’administració local. Aquesta
iniciativa -que també ha adoptat
el Consorci de la Mina- podria be-
neficiar un total de 564 famílies
del municipi, que podran retor-
nar l’import en petites fraccions
durant els dotze mesos posteriors
a la fi de l’estat d’alarma. 

Per altra banda, l’Ajunta-
ment també està ultimant el re-
partiment de 986 targetes mo-
neder per repartir entre les fa-
mílies que fins ara es beneficia-
ven de les beques menjador i que
cobriran l’import corresponent
als dies de tancament dels cen-
tres educatius durant la qua-
rantena. Segons explica la regi-
dora de Serveis Socials, Filo Ca-
ñete, aquesta mesura garanteix
“almenys un àpat calent” a molts
nens que aquests dies veien
amenaçada la seva correcta ali-
mentació pel confinament.

CONFINAMENT4La primera
setmana de quarantena s’ha vis-
cut amb especial intensitat als
carrers de Sant Adrià de Besòs.
Segons ha informat el consisto-
ri, la policia ha interposat més de
250 denúncies a persones i es-
tabliments per no complir amb
el confinament que estableix
l’alerta sanitària. Aquesta xifra
supera les prop de 120 persones
que havien estat sancionades
fins dijous passat a Santa Colo-
ma de Gramenet, però encara
està molt lluny del total de 2.391
multes registrades a Barcelona
en el mateix període.

Des que es va decretar l’estat
d’alarma dissabte 14 de març
fins al passat diumenge 22, la
Policia Local de Sant Adrià va
sancionar un total de 120 per-
sones per saltar-se el confina-
ment. També van ser expe-
dientats dos establiments per no
complir amb la quarantena i
continuar oberts al públic, mal-
grat no tractar-se de serveis es-
sencials. Pel que fa als Mossos
d’Esquadra, en aquest mateix

període de temps es van inter-
posar un total de 130 multes a
ciutadans i establiments del
municipi per no complir amb les
mesures adoptades pel govern
espanyol per tal de frenar la
propagació del coronavirus. 

En total, 252 multes en la pri-
mera setmana de quarantena,
una xifra molt lluny de les gai-

rebé 2.400 sancions registra-
des a Barcelona. Tanmateix, el
nombre de denúncies a Sant
Adrià -que seria equivalent a
unes 36 multes per dia de mit-
jana- sí que és molt superior al
de la localitat veïna de Santa Co-
loma de Gramenet, malgrat que
compta amb una tercera part de
la seva població.

Els Mossos d’Esquadra sancionen un conductor durant la quarantena. Foto: ACN

Sant Adrià registra més 
de 250 multes en una setmana

Educació | Sant Adrià suspèn les matriculacions
L’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, ha anunciat a través d’un vídeo a les xar-

xes socials que a causa de la pandèmia del coronavirus queden suspesos tots els trà-
mits de matriculació fins que es doni per acabada la situació d’estat d’alarma.
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Montgat | Tiana

La Tiana 2.0 aflora 
pel confinament

CULTURA4Continuar fent poble
malgrat el confinament. Aquest
és l’objectiu de Queda’t a casa,
una iniciativa oberta a tots els
veïns de Tiana que busca fer més
agradable la quarantena i alho-
ra enfortir els vincles de comu-
nitat. La proposta impulsada
pel grup municipal de Junts per
Tiana  consisteix en una pàgina
web on els ciutadans compar-
teixen espai amb la comunitat
artística del municipi -músics,
actors o conta-contes- i amb al-
tres professionals com entre-
nadors personals o sanitaris per

tal compartir contingut durant
els dies que s’allargui aquesta si-
tuació d’estat d’alarma. Entre els
diferents continguts i activitats
que es poden trobar a la pàgina
destaca una previsió meteoro-
lògica actualitzada, tallers de
manualitats per a nens, actua-
cions d’artistes locals, lectura
de contes, poesia, consells de sa-
lut o exercicis per mantenir la
forma física a casa. “Hem de fer
poble de l’única manera que po-
dem ara mateix, que és a través
de les xarxes”, apunta el porta-
veu de Junts, Isaac Salvatierra.

SOLIDARITAT4La companyia
ICT Filtration ha decidit prendre
partit en la crisi sanitària pel co-
ronavirus. Aquesta empresa de
Montgat -especialitzada en so-
lucions filtrants per a la indús-
tria farmacèutica- ha decidit re-
organitzar les seves línies i torns
de producció per tal de fabricar
mascaretes i bates quirúrgiques
que després donaran a centres
hospitalaris. “És la nostra ma-
nera de col·laborar per frenar
l’expansió de la pandèmia i pro-
tegir els que estan cuidant de la
nostra salut”, assenyala Xavier
Bassas, director general d’ICT
Filtration. 

L’objectiu d’aquest altruista
canvi en la producció de l’em-
presa montgatina és intentar
pal·liar el dèficit d’equips de
protecció individual -anome-
nats EPI- amb el qual s’estan tro-
bant la majoria dels principals
centres sanitaris del territori ca-
talà. Aquesta escassetat de ma-
terial s’ha fet patent, per exem-
ple, en les diverses protestes
que ha protagonitzat el personal

de l’Hospital Municipal de Ba-
dalona. 

Per tal de poder garantir la
continuïtat de la producció i el
subministrament de material
tèxtil, ICT Filtration ha actua-
litzat, ampliat i adoptat les me-
sures recomanades per les au-
toritats sanitàries, que perme-
tran assegurar la protecció dels

empleats, clients, col·laboradors
i proveïdors. En aquest sentit,
l’empresa ha establert dos torns
horaris diferents amb equips de
treball independents sota unes
estrictes normes d’higiene i dis-
tància entre persones. Pel que fa
als departaments tècnics i d’ad-
ministració, el personal està
aplicant el teletreball.

Personal de l’empresa treballant en la fabricació de mascaretes. Foto: ICT

Una empresa fabrica mascaretes
per donar-les als hospitals

Tiana | Prohibit passejar el gos a més de 200 metres de casa
L’Ajuntament de Tiana ha decidit limitar la distància a la qual es pot passejar el gos durant el

confinament. Els veïns no podran allunyar-se més de 200 metres dels seus domicilis perquè les
mascotes puguin realitzar les seves necessitats fisiològiques mentre duri la quarantena.
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Esports Futbol sala | Rodríguez demana “unitat contra el virus”
Aprofitant l’aturada de les competicions, Javi Rodríguez, tècnic de l’Industrias, ha concedit
una entrevista al portal web del club. L’entrenador vol “unitat contra el coronavirus” i ha dit
que és un contratemps que les competicions s’aturin pel bon moment de forma dels seus.

El Comitè Olímpic Internacional,
un organisme considerat immò-
bil i força reticent als canvis, va
publicar abans-d’ahir un comu-
nicat, conjuntament amb el go-
vern del Japó, explicant que tre-
balla per buscar una data alter-
nativa a la fixada per als Jocs
Olímpics i Paralímpics que s’ha-
vien de celebrar aquest estiu.

I és que d’ençà que a finals de
la setmana passada l’executiu
nipó i el COI es mostressin dis-
posats a mantenir les dates pre-
vistes per a les dues cites de Tò-
quio, el degoteig de crítiques per
part d’esportistes, clubs, federa-
cions i comitès estatals ha estat
constant, fins al punt que s’han
compromès a treballar per trobar
una nova data per a les compe-
ticions olímpica i paralímpica
“no més tard de l’estiu del 2021”.
A la pràctica, i a falta de la con-
firmació oficial, es pot donar per

fet que Tòquio 2020 acabarà
convertint-se en Tòquio 2021.

El comunicat conjunt va pu-
blicar-se poques hores després
que a totes aquestes veus con-
tràries se sumessin les de dos dels
principals esportistes de la co-
marca: la de la nedadora Mireia
Belmonte i la del marxador Jesús
Ángel García Bragado.

La badalonina, que fa dies va
veure com totes les instal·la-
cions on podia entrenar han tan-
cat, va publicar un vídeo a les se-
ves xarxes socials donant les

gràcies a tothom que està treba-
llant “perquè el confinament si-
gui més suportable” i va dir que
“seria irresponsable que tots els
esportistes ens trobéssim a la Vila
Olímpica”. Belmonte també va
dir que cal garantir la igualtat de
condicions entre els esportistes.

En termes similars es va ma-
nifestar Bragado, madrileny de
naixement però establert a Sant
Adrià. El marxador troba “lògi-
ca” la decisió de les autoritats da-
vant de la que podria ser la seva
vuitena participació olímpica.

Belmonte era partidària de canviar la data. Foto: Instagram (@miss_belmont)

Belmonte ja sap que els Jocs
Olímpics no es faran a l’estiu

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

Es compleixen 30 anys de 
la segona Korac del Joventut

Dissabte passat es van
complir tres dècades de la
consecució de la segona
Copa Korac de la història

del Joventut. La Penya, entre-
nada per Pedro Martínez, va
aconseguir el seu segon títol
continental derrotant l’Scavolini
Pesaro, dirigit per un altre en-
trenador encara avui en actiu,
Sergio Scariolo.

El 21 de març de 1990 es va
jugar el partit d’anada al PalaS-
port Communale, conegut com
l’Inferno biancorosso, però els
verd-i-negres, amb jugadors com
José Montero, els germans Jo-

fresa, l’actual president Juanan
Morales o l’exmandatari Jordi
Villacampa van guanyar per un
punt (98-99), una diferència que
haurien de mantenir a casa.

L’Ausiàs March (l’Olímpic
encara no existia) es va omplir
fins a la bandera set dies més tard
i l’afició es va convertir en el sisè
jugador per tornar a derrotar el
conjunt italià (96-86).

El títol va servir també per
trencar el malestruc dels darrers
anys (en el món basquetbolístic
es considerava la Penya un equip
perdedor) i per posar els ci-
ments de la futura Eurolliga.
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Aquest cop, en comptes de recomanar un
llibre, recomanem una iniciativa impul-
sada per responsables de petites llibre-
ries de Catalunya, el País Valencià i les Ba-
lears. Es tracta de Llibreries obertes, que
busca pal·liar els efectes de la crisi del co-
ronavirus en el sector promovent la ven-
da anticipada de llibres: els pots comprar
ara i recollir-los quan acabi el confinament.

Viu en línia

Llibres

Llibreries obertes
Una proposta dels llibreters

Un dels sectors més afectats per la situa-
ció actual és el de les arts escèniques. Però,
si els espectadors no poden anar al teatre,
el teatre va a casa dels espectadors.
Aquesta és la idea de la campanya #Tea-
treAlSofà, a la qual ja s’han sumat desenes
de sales d’arreu del territori. La Biblioteca
Virtual de la Diputació ofereix un llistat d’en-
llaços per veure un gran nombre d’obres. 

Teatre

#TeatreAlSofà
Diverses companyies

La cantant britànica Dua Lipa, una de les
exitoses del moment, havia de publicar
el seu segon àlbum el 3 d’abril. Però les
coses no li estan sortint del tot bé: des-
prés d’haver de cancel·lar la gira a causa
del coronavirus, fa uns dies es va filtrar el
contingut del seu disc a internet. Aquest
fet la va obligar a avançar l’estrena de Fu-
ture Nostalgia al 27 de març.

Música

Netflix, que aquests dies està rebent més
visites que mai, acaba d’estrenar una sè-
rie sobre el pare de la psicoanàlisi, Sig-
mund Freud. Amb només vuit capítols
de 45 minuts, Freudmostra com el jove
protagonista (Robert Finster) col·labora
amb una mèdium (Ella Rumpf) i un de-
tectiu (Georg Friedrich) per resoldre
crims d’allò més sanguinaris.

Pelis i sèries

Freud
Marvin Kren

Future Nostalgia
Dua Lipa

Stay Homas
Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet són tres músics
catalans que viuen junts en un pis de l’Esquerra de l’Ei-
xample i, des que va començar la quarantena, han acon-
seguit estar en boca de tothom. Cada dia, creen una can-

çó i pengen un vídeo cantant-la a Instagram, on han
adoptat el nom d’Stay Homas. Les seves lletres parlen de
la importància de quedar-se a casa aquests dies i de les
ganes que tenen de sortir al carrer, però ho fan sempre

des d’un bon rotllo que ha conquistat milers de persones,
entre les quals hi ha ni més ni menys que Michael Bublé.  

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) és cantant de pop
i actor. L’any 2010 va impulsar el projecte Joan Dausà i els Ti-
pus d’Interès, banda que es va estrenar en la indústria disco-
gràfica el 2012 amb l’àlbum Jo mai mai. La cançó homònima
va ser tot un èxit i va acabar formant part de la banda sonora
de la pel·lícula Barcelona, nit d’estiu (2013), gràcies a la qual
Dausà va guanyar un premi Gaudí. A finals del 2015 va

fer els últims concerts amb el grup i fins al 2018
no va rellançar la seva carrera en solitari. Ara,

la crisi del coronavirus
l’ha agafat en ple procés
de creació del seu futur
disc i tantes hores a casa

li han passat factura. El dia 16 va dir que si
un seu tuit arribava a 500 retuits, faria un

concert a la dutxa. El missatge va aconseguir
més de 5.000 retuits i, dit i fet, el dia 18 Dausà va fer

un concert en streaming que va aplegar 30.000 espectadors 
i que va acabar amb ell dutxant-se i cantant alhora.

J O A N  D A U S ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant de pop català
També és actor llicenciat a l’Institut del Teatre

Famosos

Fer un concert multitudinari en streaming
Va acabar l’espectacle dutxant-se amb milers d’espectadors

Seguiment massiu
Milers d’usuaris van comentar i agrair el concert

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Resident Evil 3
El remake de Nemesis, la tercera part de la mítica trilogia de survival horror, ex-
plica la història de Jill Valentine, que fuig d’una ciutat infestada per un virus.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

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

NETEJA

És important acompanyar l’ús de sabons suaus amb 
exfoliants, per tal d’eliminar les impureses de la pell

ALIMENTACIÓ

EXFOLIACIÓ

AJUDA PROFESSIONAL

i BELLESA

El més habitual és que, un cop superada l’adolescència,
l’acne desaparegui de les nostres vides. Però no sempre
és així: també existeix l’acne en adults. De fet, aquest

problema afecta el 30% de les dones i el 7% dels homes de
més de 25 anys.
Per vèncer aquest problema, que pot acabar afectant l’au-

toestima de qui el pateix, és recomanable acudir a un espe-
cialista en dermatologia, que podrà receptar antibiòtics en
els casos més greus. Però davant de casos lleus, els mateixos
pacients poden tenir cura de la seva pell des de casa. 
En aquest sentit, és imprescindible mantenir la pell del

rostre ben neta, fent servir sabons suaus cada dia i exfoliants,
com a mínim, dos o tres cops per setmana. És clau fer-ho a la
nit, quan la pell acumula la brutícia de tot el dia, però també
és recomanable repetir la rutina al matí. 
D’altra banda, seguir una dieta saludable és un aspecte

molt important en aquesta lluita contra l’acne. Les fruites, les
verdures, el peix i els fruits secs són aliments aliats, mentre
que l’excés de greix tindrà un impacte negatiu en la pell.

Vèncer l’acne és possible

Mantenir una higiene diària de la pell és imprescindible, 
sobretot a la nit, quan s’acumula la brutícia de tot el dia

Les claus

La fruita, la verdura, el peix i els fruits secs són 
els aliments aliats en la lluita contra l’acne

En els casos més greus d’acne, 
els dermatòlegs poden receptar antibiòtics
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