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SANTA COLOMA pàg 8

El petit comerç
s’organitza per impulsar
la venda online

AL METRO pàg 8

La Creu Roja reparteix
70.000 mascaretes
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Junyent seguirà dirigint el
Seagull la temporada vinent

BADALONA pàg 6

Can Ruti amplia el parc
de llits amb dos
hospitals de campanya

pàg 3

DEL MAR ALS GERIÀTRICS pàg 6
Open Arms, amb Òscar Camps 
al capdavant, col·labora per fer
proves del virus en residències

Un grup de metges
jubilats col·labora 
per fer front al virus
via telemàtica

Reconnectats
amb la 
salut

50mortsendues residències
deSantAdriàdeBesòs i Tiana
L’exèrcit va haver de desinfectar d’urgència la Matacàs mentre que la Sant Cebrià viu una situació límit pàgs 9 i 10
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El coronavirus està posant a pro-
va el sistema sanitari català. Els
hospitals viuen en una constant
transformació per poder aten-
dre les persones infectades i ja s’ha
hagut de cridar a files professio-
nals amb formació mèdica de di-
ferents àmbits de la salut per
pal·liar les nombroses baixes en el
personal dels centres. “Haver de
veure des de casa tot el que està
passant és molt dur”, assegura
Margarita González. Aquesta
anestesiòloga jubilada no ha po-
gut reforçar la plantilla de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona on va estar exercint fins al
2017 perquè per edat entra dins
els col·lectius de risc. 
El seu cas no és únic. Diverses

agrupacions de metges retirats
han ofert els seus serveis a la di-
recció dels centres sanitaris per
ajudar en aquesta crisi. “No po-
dem fer treball d’acció directa,
però sí suport telemàtic”, apunta
Ramon Coll, president de l’Asso-
ciació de Metges i Facultatius Ju-
bilats de Can Ruti. Malgrat no po-
der col·locar-los a les trinxeres,
l’Hospital Germans Trias i Pujol
va proposar al grup d’antics tre-
balladors col·laborar amb l’apli-
cació Stop Covid-19 del Servei Ca-
talà de Salut. Aquesta plataforma
recull dades sobre l’estat de salut
dels ciutadans per tal de poder
destriar entre els casos greus que
requereixen hospitalització i els
malalts que poder passar la qua-
rantena a casa perquè presenten
símptomes més lleus.
“Com tota màquina, l’aplica-

ció et dona uns paràmetres, però
hi ha d’haver una persona darre-
ra que hi doni sentit. Nosaltres ens
encarreguem de trucar i fer aques-
ta classificació segons el risc”,

explica Coll. La iniciativa -que
compta amb gairebé un centenar
de professionals, molts dels quals
ja retirats- pretén alliberar de
feina els serveis d’emergències
perquè puguin concentrar esfor-
ços en els casos més greus.

PRIMERES XIFRES
Des que es va iniciar el projecte,
gairebé 1,8 milions de persones
d’arreu de Catalunya s’han con-

nectat a l’aplicació i els voluntaris
han realitzat prop de deu mil
trucades. D’aquestes entrevistes

telefòniques, uns 855 casos van
ser considerats d’alt risc i 18 pa-
cients van haver de ser traslladats
a centres hospitalaris per part
del Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM).
“Hi ha molta gent que està

sola i molt espantada. De vega-
des t’entretens més amb perso-
nes que saps que no el tenen,
però que agraeixen que algú les
estigui escoltant”, assenyala
González, que és un dels mem-
bres de l’agrupació de treballa-
dors jubilats de Can Ruti que
gestiona l’aplicatiu. A més, l’a-
nestesiòloga formarà part d’un
grup especialitzat de sis extre-
balladors de l’Hospital Germans
Trias i Pujol que des d’aquesta
mateixa setmana s’encarregaran
d’informar telemàticament les
famílies de les persones ingres-
sades al centre badaloní sobre
l’evolució dels malalts.

SUPORT LOGÍSTIC
La iniciativa d’incorporar facul-
tatius ja jubilats per tal de dur a
terme tasques de suport logístic
des de casa també s’ha implantat
en altres equipaments sanitaris
del Barcelonès Nord, com l’Hos-
pital de l’Esperit Sant de Santa Co-

loma de Gramenet o el Centre So-
ciosanitari El Carme de Badalona.
En aquestes instal·lacions que
depenen de Badalona Serveis As-
sistencials (BSA), almenys dos
extreballadors estan col·laborant
amb el personal per tal de fer front
a la pandèmia. És el cas de Joan

Cunill. Aquest metge es va jubilar
l’octubre del 2018 després de
prop de quaranta anys treballant
al centre. “El millor d'aquesta
casa són els seus professionals, és
d'elogiar la seva dedicació i pre-
disposició a treballar, no sempre
en les millors condicions”, expli-
ca. Des de fa uns dies, Cunill
s’encarrega de la categorització
dels pacients ingressats tant en el
recinte com en les diferents resi-
dències assistides pel sociosanitari
i també ajuda en la coordinació
del trasllat de malalts d’unes ins-
tal·lacions a unes altres. 
“Fem tot el que podem pels

pacients i ens sap molt de greu
que hagin d’estar aïllats dels seus
familiars. Intentem mantenir-los
el màxim d'informats i fer video-
trucades quan podem”, afirma el
metge, que, malgrat la situació, es
mostra confiat de guanyar la ba-
talla al coronavirus.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Les veus de l’experiència
» Diversos col·lectius de metges jubilats col·laboren amb els centres sanitaris en la lluita per frenar el virus

» Els voluntaris contacten telemàticament amb pacients i famílies per destriar els casos més greus

Els antics treballadors col·laboren amb l’aplicació Stop Covid-19 del Servei Català de la Salut, traient pressió als serveis d’emergències. Foto: ACN

1,8
milions de catalans 
ja s’han connectat 
a l’aplicació mòbil 
Stop Covid-19

“Fem tot el que podem
pels pacients i ens sap
greu que hagin d’estar
aïllats dels familiars”

A fons
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Molta gent treballa-
dora ha de tornar al

lloc de feina i exposar-se
al contagi. El poder de decidir qui tor-
na i qui no: l’empresa. La responsabili-
tat de les mesures de seguretat i de
buscar-se la vida amb els fills: els tre-
balladors/es. Hauria de ser exacta-
ment al revés.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la gent gran els hem
fallat greument com a

societat. És frustrant.
Molt frustrant! No és només respon-
sabilitat de la política. I la poca ex-
igència de les famílies aquests anys
amb les residències? I el periodisme
que els hem ignorat sistemàticament
i ara busquem culpables?

Tranquil·líssim amb el
govern més d'esquer-

res de la història d'Occi-
dent enviant els treballadors a l'es-
corxador i amb el govern *efectiu* ca-
talà focalitzadíssim en les coses im-
portants, com ara desxifrar missatges
ocults en el nombre de mascaretes que
ens envien.

No es poden entendre
les sovint contradictò-

ries decisions de l’execu-
tiu italià en la crisi de la Covid-19 sen-
se tenir en compte la lluita d’interessos
salut/economia. Tots els governs del
món estan passant pel mateix; alguns
dissimulen millor, d’altres ni tan sols s’hi
esforcen.

@albasidera@zuwenigzirkus@albertbotran @RamonIglesias68

Tribuna

Després de les diferents anàlisis que he
publicat sobre els efectes i lliçons de la
crisi de la Covid-19, penso que el resum
es pot fer cabre en una sola frase: cal po-
sar-ho tot al servei de la vida de tothom.
Política al servei de la vida. Economia al
servei de la vida. Seguretat al servei de
la vida...  I anar seguint, posant èmfasi
sobretot en aquest tothom inclusiu que
no vol deixar ningú enrere i en aquesta
vida que inclou sostenir-la amb dignitat,
tenir-ne cura i proveir-la de tots els drets.
Fa unes setmanes, amb alcaldes i regi-
dores i regidors d’altres ciutats vam
publicar conjuntament l’article Muni-
cipalisme per recuperar la vida a Na-
ció Digitalamb propostes molt concre-
tes per a la immediatesa, el curt i el mit-
jà termini de la gestió de la crisi de la Co-
vid-19. Des de l’experiència de la políti-
ca de proximitat i reivindi-
cant-la en contraposició a la
recentralització estatal, per-
què cal trepitjar carrer i co-
nèixer cada circumstància
per prendre les millors de-
cisions. I des de l’experièn-
cia de la política transfor-
madora i compromesa al servei del bé
comú en contraposició a la que està al
servei de les elits.  
Estic segura que seria molt més útil

que el nostre govern de Badalona fes pi-
nya al voltant d’aquestes reivindicacions
per assolir unes majors competències mu-
nicipals que no pas que perdi temps en
marcar perfil polític entrant en picaba-
ralles lamentables. Quan falta material de
protecció o tests per detectar la malaltia,
o quan no hi ha diners per omplir la ne-
vera ni proveir-se de sabó, a la gent li im-
porta poc si és culpa de l’Estat, de la Ge-
neralitat o de l’Ajuntament. El que es ne-
cessita és que el problema es resolgui. I
a Badalona, ciutat extremadament cas-
tigada per aquesta crisi, especialment per
les seves conseqüències econòmiques i so-

cials, ens cal un lideratge municipal amb
sentit de ciutat que es troba a faltar.
Són 5 eixos des d’on vertebrar el mu-

nicipalisme com a resposta efectiva i efi-
caç. L’article al qual faig referència, sub-
scrit per Decidim Ripollet, Assemblea
ciutadana de Sentmenat i Capgirem Vi-
lafranca, organitzacions al capdavant del
govern municipal, i Guanyem Badalona,
Guanyem Girona, Crida per Sabadell i
Compromís per Cerdanyola, que aportem
des de l’oposició, es pot resumir en els se-
güents punts:
1. Les persones al centre. Aques-

ta mena d’eslògan que ha anat guanyant
terreny a partir del feminisme i l’ano-
menada nova política ha de ser un punt
de partida i d’arribada essencial. Els
ajuntaments han de tenir més recursos
i més competències per poder actuar per-

què les mesures que han de venir de l’Es-
tat o de la Generalitat són lentes i ex-
cloents. Cal que els ajuntaments tinguem
marge d’actuació econòmica i més com-
petències en matèria d’habitatge i de po-
lítiques d’ocupació. Per plantejar, fins i tot
i si cal, una renda municipal d’urgència.
No ens val l’actual conformisme victi-
mista, marcat per l’impossibilisme. Cal li-
derar un canvi en positiu.
2. Blindatge i ampliació dels ser-

veis públics. Allò que és essencial per a
la vida no ha de dependre del mercat ni de
l’especulació del capital. Cal blindar aquells
serveis que gestiona l’Ajuntament, així com
recuperar la gestió pública i comunitària
dels que durant la crisi han estat definits
com a essencials. Controlar què fan les em-
preses contractades. I això també val per

a la Generalitat, experta en externalitza-
cions i retallades des de l’època de Mas, i
per al conjunt de l’Estat.
3. Ecologisme, feminisme i drets

socials. En la dicotomia entre capital i
vida, la seguretat ha estat imposada a par-
tir de la cultura patriarcal i militarista, no
s’ha avançat cap a un futur digne, just i
per a totes, que és la base de la seguretat
humana. I toca un canvi. Els ajuntaments
han de ser pol del nou paradigma del de-
creixement que situa la recuperació de
l’activitat a partir del cooperativisme, el
petit comerç, la petita i mitjana empre-
sa generadora de qualitat laboral, la pro-
ducció km0, els nous reptes derivats del
l’emergència climàtica, les cures, així
com la dimensió de gènere en totes les po-
lítiques. Cal dotar aquests eixos estratè-
gics i impulsar l’economia social, local i

solidària. Badalona on és en
aquest camí?
4. Capacitat política

dels municipis. Per poder
desenvolupar tot això, cal re-
clamar a l’Estat autonomia i
capacitat real de gestió als
municipis. Derogació de lleis

restrictives. Gestió dels superàvits per a
polítiques municipals. Una reclamació, la
de la capacitat de gestió i compromís amb
els ajuntaments, que també cal fer a la Ge-
neralitat respecte a l’aplicació de tot el que
he exposat fins ara en les seves polítiques
del dia a dia. A Badalona ja n’hi ha prou
que els propis governants municipals jus-
tifiquin la falta d’actuació amb excuses de
traves burocràtiques, quan al govern es-
tatal tenen la clau del canvi.
5. Coordinació republicana per

superar un règim caduc. Cal coor-
dinar-se i enfortir-se per col·laborar en la
superació del règim actual, règim que ha
estat incapaç de donar una resposta efi-
cient a la present crisi. Hi ha una opor-
tunitat i una amenaça en el moment de
canvi que s’obre.

Quan falta material de protecció o diners
per omplir la nevera, poc importa si és culpa
de l’Estat, de la Generalitat o de l’Ajuntament

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem

Municipalisme i vida
Els semàfors

Metges jubilats
Diverses agrupacions de metges retirats
com l’Associació de Metges i Facultatius
Jubilats de Can Ruti han ofert els seus

serveis a la direcció dels centres sanitaris
per col·laborar telemàticament en la llui-
ta per frenar la pandèmia del coronavirus.    

pàgina 3

Comerç Santa Coloma
L’Agrupació del Comerç i la Indústria
de Santa Coloma de Gramenet s’ha ad-
herit a una iniciativa que busca pal·liar
els efectes de la crisi del coronavirus
impulsant la venda a domicili a través
d’una plataforma digital compartida.

pàgina 8

Open Arms
L’ONG liderada per Òscar Camps ha
posat a disposició del Departament de
Salut de la Generalitat un operatiu amb
prop de 30 vehicles i més de 70 volun-
taris per ajudar a realitzar les proves de

detecció del virus a les residències.
pàgina 6
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La veu de l’experiència: un grup de metges
jubilats col·labora per fer front al virus1

2 Ha mort un home savi

L’exèrcit desinfecta una residència de Sant
Adrià després de 36 morts

Sant Adrià registra gairebé 300 multes en
les primeres tres setmanes de confinament

El petit comerç de Santa Coloma 
s’organitza per impulsar la venda online

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.

Una injustícia feta a una sola per-
sona és una amenaça per a tots.
La meva muller és autònoma i
veig com cada dia pateix amb an-
goixa què li pot passar. Resulta
evident que els autònoms se sen-
ten abandonats pel Govern.
Aquests petits empresaris conti-
nuen pagant les despeses que les
seves empreses personals han
d’assumir. Exemples en són les
quotes d’autònoms, la seguretat
social dels seus treballadors i ara
l’IVA imminent. Com s’entén que
el Govern no faci de salvador d’a-
quest sector, sinó que, ans al con-
trari, n’esdevingui el seu botxí?
Els autònoms faran de cornut i
pagar el beure. Diuen que els ofe-
riran crèdits, però això esdevin-
drà pa d’avui i fam per l’endemà,
és a dir, els donaran faves a qui no
té queixals. Cal que els mitjans,
que ja ho fan, insisteixin en
aquest sector productiu de la nos-
tra societat. Esdevenen un per-
centatge molt elevat de la nostra
dimensió laboral. Preguem que
els mitjans i la política se’n facin
ressò. El món és injust, ja ho sa-
bem, però desitjo que els interes-
sos i la mediocritat no abandonin
més a aquest sector vital per a la
nostra societat. Deia Darwin que
si la misèria dels nostres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran és el nostre pecat.

Abandonats
per David Rabadà

Les millors
perles

Ni tan sols una pandèmia global, amb quarantena inclosa, ha
impedit a Mariano Rajoy practicar esport (si és que aquestes
caminades ràpides que fa ell es poden considerar esport).

L’expresident espanyol ha estat enxampat saltant-se el confina-
ment per sortir a passejar, tot lluint un xandall i unes vambes.

Les tortugues són els nous gossos, o això devia pensar la
dona italiana de 60 anys que va sortir al carrer amb la
seva tortuga perquè li toqués l’aire. La policia, però, no va

pensar el mateix i va acabar sancionant aquesta senyora amb
una multa de 400 euros per no respectar el confinament.

Cada dia, a les vuit del vespre, tothom aplaudeix els sanitaris
des de balcons i finestres. Bé, potser els veïns de Finestrat
(Alacant) ja no s’atreviran a fer-ho: la policia ha hagut de de-

tenir un home que, aprofitant el moment dels aplaudiments, va
disparar fins a mitja dotzena de trets al carrer des del seu balcó. 

Per a molta gent, no poder celebrar la Setmana Santa ha
estat un cop dur. De fet, fins i tot hi ha hagut qui ha igno-
rat les normes, com un grup de nou persones que han es-

tat denunciades per sortir als carrers de Mèrida per fer una pro-
cessó improvisada, amb el seu Jesucrist i els seus natzarens. 

El d’aquest any ha estat un diumenge de Pasqua diferent, so-
bretot per a la Policia Local de Montcada i Reixac, que va ha-
ver d’aturar un ritual satànic al municipi. Segons van explicar

els agents, es van trobar un grup de persones “amb túniques ne-
gres, pregant i parlant entre ells en un idioma inintel·ligible”.

A les xarxes

@pauv1979: Encara sento vergonya
aliena de les paraules de Buch. Uns inten-
ten parar el virus amb banderes i militars i
els altres, amb conspiracions paranoiques.

@ErmengolGassiot: La classe treballa-
dora al metro. Polítics i empresaris a les se-
ves cases. Ja sabeu qui posarà els morts,
oi? I qui es quedarà els beneficis, no?

#ActivitatNoEssencial

@Fira_Barcelona: L'hospital temporal #Fi-
raSalut ja està a disposició del sistema sa-
nitari per si requereix més recursos contra
la pandèmia.

#FiraSalut #1714Mascaretes

Defuncions i dret a la informació
per Estanis Alcover i Martí

Els mitjans de comunicació i,
molt especialment, la premsa
escrita, segueixen dedicant espais
importants a informar i opinar
sobre morts i difunts i mantenen
espais dedicats a notificar els
difunts del seu àmbit. La tradició
periodística ha establert una sec-
ció fixa sota el nom de Necrolò-
giques –amb breus biografies
en determinats casos- que, des de
sempre, és una de les més se-
guides. Ha esdevingut una ne-
cessitat amb la qual els mitjans
permeten que la ciutadania ex-
erceixi el seu dret a la informació. 
És reconegut que els drets fo-

namentals de la llibertat d’ex-
pressió i d’informació pertanyen
a tots els ciutadans, però els qui
exerceixen professionalment
aquests drets als mitjans de co-
municació tenen una especial
responsabilitat davant la societat
per la influència que l’opinió i la
informació tenen en l’opinió pú-
blica. I a fe que així es fa.
En els diaris i mitjans locals,

la mort té una presència constant
i abassegadora: catàstrofes na-
turals, crims, terrorisme, guerres,
accidents, epidèmies i, ara ma-
teix, la maleïda pandèmia. El
lector i l’oient s’han acostumat a
aquest menú de cadàvers, pro-
cedents de l’entorn més proper o
de qualsevol lloc del món. Són
morts que provoquen diferents
sentiments en l’audiència: dolor,
indignació o indiferència, depe-
nent de la proximitat amb què se

sent; l'anomenat quilòmetre sen-
timental que determinarà la im-
portància, l’espai que el mitjà do-
narà a una notícia. Paral·lela-
ment, i de forma fixa, apareix
també el llistat dels difunts del
dia. Una informació natural per
a bona part del públic que la veu
com un dret necessari.
Amb el drama de la Covid-19,

el lector ha quedat frustrat. Els
mitjans pràcticament no reben el
llistat de defuncions i la secció no
compleix amb el dret a la infor-
mació habitual. El lector no sap
(per exemple, en el cas de Bada-
lona) les darreres defuncions.
Se li denega un servei –i un dret-
sense cap explicació. Com a molt,
algun mitjà ha fet saber que la Ge-
neralitat va aconsellar no facilitar
l’hora del sepeli. Ara no és el cas,
no se’n fan. Cert que els tanato-
ris han suspès totes les vetlles i ce-
rimònies, i es limita la presència
de familiars en el comiat al difunt
a un màxim de tres familiars o
persones properes. Però no es fa
públic el llistat diari de difunts. El
públic, doncs, no pot oferir un re-
cord des de casa a aquell que fou
company, mestre, amic, veí...
mort en l’anonimat. 
Hauríem de saber per què es

nega aquesta informació als ciu-
tadans. Els difunts s’han convertit
en el resultat d’una suma, són un
número. Ahir, tants morts a Ca-
talunya. I prou. Tenim un dret i,
si no es pot exercir, com a mínim
que ens diguin el perquè.

Aire frescLa clau 
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SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona està
impulsant diverses mesures per
tal de poder ampliar el parc de
llits disponible per atendre per-
sones amb coronavirus. Des-
prés d’habilitar una setantena de
places el pavelló poliesportiu
de l’Institut Guttmann, la di-
recció de Can Ruti ha iniciat la
construcció d’un edifici annex al
recinte a base de mòduls amb
capacitat per acollir unes 180
persones. 
El nou equipament està sent

erigit on estava ubicat fins ara
l’aparcament de l’àrea de Ma-
ternitat de l’hospital i pretén
donar cobertura a les pobla-
cions del Barcelonès Nord, del
Maresme i del Vallès Oriental.
L’edifici tindrà dues plantes i es-
tarà connectat a l’ala principal de
Can Ruti a través d’uns passa-
dissos. Aquesta iniciativa se
suma a l’hospital de campanya
que ja porta una setmana en fun-

cionament al pavelló poliespor-
tiu de l’àrea de rehabilitació fun-
cional de l’Institut Guttman. El
personal d’aquest dispositiu -que
té capacitat per acollir una se-
tantena de persones- està format
per facultatius del centre hospi-
talari i també per treballadors de
l’hospital de neurorehabilitació
i altres professionals de l’Aten-
ció Primària del Barcelonès
Nord. La col·laboració amb l’Ins-

titut Guttmann ha permès fins
ara ampliar en 150 places el
parc de llits de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol per atendre
pacients positius per la Covid-19.
Aquestes noves 75 places se su-
men a la setantena que ja va ha-
bilitar el centre fa unes setmanes
i que van permetre convertir
part de les instal·lacions en dues
plantes d’hospitalització per al
personal de Can Ruti.

L’edifici que s’està construint a l'aparcament de Can Ruti. Foto: Javier Raduá

Can Ruti amplia el parc de llits
amb dos hospitals de campanya

» L’Hospital Germans Trias i Pujol aposta per habilitar espais per a 
pacients amb coronavirus com l’Institut Guttmann o edificis annexos

Badalona supera les 3.000
multes en tres setmanes

SEGURETAT4La Guàrdia Ur-
bana de Badalona ha registrat
més de 3.000 propostes de san-
ció per no complir amb el con-
finament des de l’entrada en vi-
gor de l’estat d’alarma. Per tal de
poder garantir el compliment
d’aquest període de quarantena,
el cos policial del municipi està
realitzant nombrosos controls de
mobilitat de persones i vehicles
en diferents punts de la ciutat.
Una de les mesures que han ge-
nerat més polèmica ha estat la
posada en marxa d’’un dron que
sobrevola la ciutat per detectar

possibles infraccions del confi-
nament. L’aparell -que pretén re-
duir el temps de resposta en
cas d’emergència- estarà operat
per una unitat especialitzada
del cos i compta amb càmera
nocturna i tèrmica i amb un al-
taveu per avisar la ciutadania. En
total, des de l’inici del confina-
ment, la xifra d’expedients oberts
a la població ja supera els 3.000.
A l’elevat nombre de sancions cal
afegir-hi almenys cinc deten-
cions per robatoris que es van
produir dilluns al terme muni-
cipal de Badalona.

Una vintena de treballadors
reforcen els Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Badalona ha incorporat
una vintena de treballadors so-
cials per reforçar l’atenció als
col·lectius més vulnerables de la
ciutat afectats per la crisi del co-
ronavirus. La contractació d’a-
quests professionals permetrà al
consistori donar consistència a
l’equip de Serveis Socials, un
departament que segons han
alertat diverses entitats locals
s’està veient desbordat per la
quantitat de demandes regis-
trades amb aquesta situació d’es-
tat d’alarma. Els primers 17 tre-

balladors socials ja s’han incor-
porat al grup de treball i la pre-
visió és que la resta es puguin su-
mar el 14 d’abril. La contracta-
ció de personal servirà per re-
forçar el servei de sensellarisme
amb 2 professionals; l’atenció a
persones i famílies als Equips
Bàsics d’Atenció Social amb 9
professionals; l’atenció a gent
gran amb 2 professionals; el se-
guiment del servei d’atenció do-
miciliària amb 2 professionals;
i el Departament d’Acció social
amb 2 professionals que refor-
çaran l’atenció telefònica.

Open Arms col·labora per fer
proves del virus en residències
SOLIDARITAT4Proactiva Open
Arms ha decidit sumar-se a llui-
ta per frenar la fulgurant pro-
pagació del coronavirus a les
residències catalanes. L’ONG
badalonina  liderada per Òscar
Camps ha posat a disposició del
Departament de Salut de la Ge-
neralitat un operatiu amb prop
de 30 vehicles i més de 70 vo-
luntaris amb la formació neces-
sària per a poder accedir al nom-
bre més gran possible de gerià-

trics per realitzar les proves de
detecció de la malaltia. L’objec-
tiu de la iniciativa és poder con-
tribuir a detectar precoçment la
Covid-19 i així tallar la seva ca-
dena de propagació per evitar
nous contagis entre els usuaris
de les residències. Des d’aquest
dilluns, el grup de voluntaris
d’Open Arms està treballant
amb els equips d’atenció pri-
mària per fer proves de detecció
i recollir mostres dels usuaris.

Jutjats | El badaloní Albert López, condemnat a 20 anys de presó
Rosa Peral i el badaloní Albert López han estat condemnats a 25 i 20 anys de presó per la mort
de Pedro Rodríguez. El jutge que s’ha fet càrrec del conegut com a crim de la Guàrdia Urbana 

ha dictat sentència contra la parella per un delicte d’assassinat amb traïdoria.
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Santa Coloma

La Creu Roja reparteix 70.000
mascaretes al metro

SALUT4Un grup de voluntaris
de la Creu Roja ha repartit
aquest dimarts al matí prop de
70.000 mascaretes a diverses
parades de metro del Barcelonès
Nord. El repartiment s’ha fet en-
tre les persones que es disposa-
ven a desplaçar-se en transport
públic per anar als seus respec-
tius llocs de feina i ha estat rea-
litzat en coordinació amb el De-
partament d’Interior i Protecció
Civil de la Generalitat de Cata-
lunya. Aquesta acció s’ha dut a
terme entre les sis i les deu del
matí d’aquest dimarts, coincidint

amb l’hora punta de desplaça-
ment cap al lloc de feina, amb
l’objectiu d’oferir “ajuda bàsica
a les persones en situació de
major vulnerabilitat”. Pel que fa
a Badalona, una dotzena de vo-
luntaris de la Creu Roja han re-
partit mascaretes d’un sol ús a les
estacions de metro de Pompeu i
Fabra, Pep Ventura, Gorg, Arti-
gues-Sant Adrià, La Salut, Llefià
i Sant Roc. A Santa Coloma de
Gramenet, aquesta distribució
de material de protecció s’ha
fet a les parades de Fondo i
Santa Coloma.

ECONOMIA4L’Agrupació del
Comerç i la Indústria de Santa
Coloma de Gramenet s’ha ad-
herit a una iniciativa que busca
pal·liar els efectes de la crisi del
coronavirus impulsant la venda
online. Sota el nom adomicili.cat,
una vintena d’associacions locals
de comerciants s’han organitzat
per portar el producte de proxi-
mitat a les llars de les persones
que es troben confinades a tra-
vés d’una plataforma digital.
El projecte té l’objectiu de do-

nar resposta a la paralització de
l’economia provocada per la
pandèmia posant a disposició
dels ciutadans les dades de con-
tacte de més de 1.700 comerços
que segueixen oberts al públic o
bé que ofereixen la possibilitat de
fer entregues a domicili. Des
del portal adomicili.cat, els usua-
ris poden seleccionar el seu ba-
rri o localitat, utilitzar un des-
plegable amb diferents catego-
ries de comerç i contactar di-
rectament amb les botigues.La
iniciativa ja compta amb el su-
port d’una vintena d’associa-

cions de comerciants de muni-
cipis com Sant Cugat, del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Vilanova
i la Geltrú, Sentmenat, Sant Sa-
durní d’Anoia, Rubí, Ripollet,
Premià de Mar, Manlleu o Valls.
També san volgut sumar-se al
projecte les entitats de barris de
Barcelona com Sants o Horta i
d’algun districte com el de l’Ei-

xample. Des de l’Agrupació del
Comerç i la Indústria de Santa
Coloma que, malgrat que cen-
tenars d’associats han hagut de
tancar les portes o han reduït la
seva activitat al mínim, propos-
tes com aquesta permeten que el
petit comerç “segueixi fent arri-
bar el seu producte a tots els
clients que ho desitgin”.

Un client amb mascareta compra en un comerç de fruita ecològica. Foto: ACN

El petit comerç s’organitza 
per impulsar la venda online

Seguretat | La policia local podrà actuar a Badalona i Sant Adrià
Les alcaldies de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs han arribat a un

acord perquè els diferents cossos de policies locals puguin actuar als tres municipis mentre s’a-
llargui la situació d’estat d’alarma decretada a causa de la pandèmia del coronavirus.
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Sant Adrià

L’última campanya de donació
de sang ajudarà 300 persones
SALUT4Prop de 300 persones
podran beneficiar-se de l’última
campanya de donació de sang
realitzada a Sant Adrià de Besòs.
Segons ha informat l’Ajunta-
ment, 76 persones van poder
acostar-se durant la setmana
passada al Centre de Producció
Cultural i Juvenil Polidor per do-
nar sang i així contribuir a
pal·liar el dèficit que s’havia de-
tectat amb l’entrada en vigor
del decret d’estat d’alarma. En
un comunicat, el consistori en-
capçalat per Joan Callau celebra
la “gran afluència de donacions

de sang” registrada la setmana
passada i apunta que almenys
285 persones es podran benefi-
ciar d’aquest “gest solidari dels
adrianencs”. En total, 76 perso-
nes d’entre 35 i 54 anys -la ma-
joria dones- van acudir al Cen-
tre de Producció Cultural i Ju-
venil Polidor. A més a més, 26
dels interessats es van estrenar
com a donants de sang. Segons
apunten des del Banc de Sang, el
fet que les plaquetes caduquin
només en cinc dies suposa que
siguin necessàries prop de 800
donacions al dia a Catalunya.

GENT GRAN4La residència Ma-
tacàs de Sant Adrià de Besòs po-
dria convertir-se en el segon ge-
riàtric intervingut per la Gene-
ralitat al municipi. Després que
la Unitat Militar d’Emergències
(UME) de l’exèrcit espanyol ha-
gués de desinfectar d’urgència el
centre la setmana passada en re-
gistrar 36 morts entre els usua-
ris des de l’inici de la pandèmia,
el Govern podria assumir el con-
trol de l’equipament per provar
d’estabilitzar la situació i pal·liar
les nombroses baixes entre el
personal.
L’alcalde Joan Callau va eme-

tre un comunicat la setmana
passada transmetent el seu con-
dol als familiars d’aquestes per-
sones i assegurant que, “encara
que la gestió d’aquest centre no
és municipal”, des de l’Ajunta-
ment s’hi han bolcat destinant-
hi tots els seus “recursos dispo-
nibles per cobrir necessitats”. El
socialista apuntava que ja havia
contactat amb el departament de
Benestar de la Generalitat per
sol·licitar ajuda urgent i afegia

que els constava una manca de
personal després de produir-se
nombroses baixes. “Entenem la
difícil situació per la qual passa
la Generalitat, però seguim rei-
terant la necessitat d’ajuda ur-
gent. Demanem que prenguin
les mesures oportunes en aques-
ta situació, posant a disposició
més mitjans personals o la in-

tervenció directa del centre”,
afirmava Callau. De confirmar-
se l’actuació de la Generalitat, el
centre es convertiria en el segon
geriàtric intervingut a la pobla-
ció després que el Govern assu-
mís el control de la residència
Sant Adrià, on 14 dels 20 interns
presentaven símptomes i la mei-
tat de la plantilla estava de baixa.

L’exèrcit desinfecta una residència a Sant Adrià. Foto: Twitter (@IMarcuello)

La residència Matacàs podria ser
intervinguda per la Generalitat

Confinament | Prop de 300 multes en tres setmanes 
La Policia Local de Sant Adrià de Besòs ha registrat prop de 300 sancions des de
l’inici de la situació d’estat d’alarma decretada pel govern espanyol a causa del co-
ronavirus. El cos policial ha imposat 284 multes a ciutadans i tres a establiments.
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Montgat | Tiana

SALUT4La residència Sant Ce-
brià de Tiana ha confirmat que
des de l’inici de la pandèmia
del coronavirus s’han produït
almenys 15 morts entre els seus
usuaris. Segons assenyala el con-
sistori a través d’un comunicat,
38 del total de 75 residents del
geriàtric han donat positiu a les
proves de detecció de la Covid-
19 i 24 interns més presenten
simptomatologia compatible. A
més, cinc dels avis han hagut de
ser hospitalitzats en algun dels
centres sanitaris de referència de
la zona.
Segons apunten des de l’A-

juntament, les proves de detec-
ció de la malaltia realitzades per
l’equip d’atenció primària des-
plaçat al centre conclouen que
només cinc dels residents no es
troben afectats per la Covid-19.
Això suposa que gairebé el 90%
dels interns de l’equipament po-
drien estar infectats per coro-
navirus. Els cinc usuaris no in-
fectats ja han estat aïllats i tras-

lladats a altres centres sociosa-
nitaris del Barcelonès Nord per
evitar que poguessin acabar con-
tagiant-se.
La crítica situació del gerià-

tric municipal -que només
compta amb la meitat de la plan-
tilla habitual perquè la resta es
troba de baixa- ha obligat l’e-
quipament a incorporar una
desena de treballadors derivats
des del Departament d’Afers So-
cials, Treball i Famílies o bé
contactats per la mateixa direc-
ció del centre.

INVESTIGACIÓ
Malgrat que la residència ja ha
patit un nombre considerable de
defuncions entre els seus usua-
ris, la confirmació oficial de
morts no es va fer pública fins al
passat dissabte. “Els primers 15
dies d’inacció han provocat un
contagi massiu. L’Ajuntament
hauria d’haver intervingut la
gestió de la residència quan hi va
haver les primeres sospites i ne-

guit per part de les famílies.
Hem perdut un temps preciós
per actuar amb mesures de pro-
tecció per als residents”, assen-
yala Isaac Salvatierra, portaveu
del grup municipal de Junts per
Tiana. 
Des de l’únic partit de l’opo-

sició consideren que “l’ocultació

de l’estat de salut dels residents
ha estat una greu negligència” i
advoquen per obrir una investi-
gació per esbrinar perquè es va
trigar gairebé dues setmanes a
fer públics els primers possi-
bles casos de contagi. “Moltes fa-
mílies es van assabentar per
Twitter que hi havia persones in-

fectades a la residència”, asse-
gura Salvatierra, que denuncia
una gran falta d’empatia vers els
familiars dels interns. El porta-
veu lamenta la falta de mitjans i
material per als treballadors del
geriàtric i demana al Departa-
ment de Salut que assumeixi el
control de la direcció del centre.

Situació límit: 15 morts al geriàtric
» La residència Sant Cebrià de Tiana ha confirmat la mort d’almenys una quinzena dels seus usuaris

» El 90% dels interns de l’equipament municipal podrien estar infectats per coronavirus

Un equip especialitzat desinfecta uns contenidors a la residència Sant Cebrià de Tiana. Foto: Aj. de Tiana

Montgat | Mor l’exalcalde Pere de José i Hermens
L’exalcalde del PSC a Montgat Pere de José i Hermens ha mort aquest dimecres
als 89 anys a la residència Sant Cebrià de Tiana. El socialista va estar al capda-
vant de l’Ajuntament de Montgat durant 20 anys, des del 1979 fins al 1999.
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La temporada 2019-20 encara no
ha acabat (falta veure com i quan
es posa el punt final a les com-
peticions) però el Seagull, d’al-
guna manera, ja pensa en el curs
2020-21. L’entitat va anunciar,
dimecres de la setmana passada,
la renovació d’Ana Junyent, l’en-
trenadora del primer equip ba-
daloní, per un curs més.
Junyent va arribar a la ban-

queta de les gavines procedent
del United Futbol Academy, amb
Marisa Quiles (ex de l’FC Sant
Quirze) com la seva segona i
després de 22 jornades de lliga te-
nia l’equip en la sisena posició del
grup Nord del Reto Iberdrola
amb 35 punts, els mateixos que
l’AEM, un registre només inferior
al dels filials de l’Athletic Club i
el Barça, de l’Eibar, de l’Osasuna
i del Deportivo Alavés.
Pilar Ruiz, presidenta del

club, explica a Línia Nord que

per al club és una gran notícia as-
segurar-se la continuïtat de l’en-
trenadora un curs més (va assu-
mir el càrrec després de l’ines-
perat adeu de Jordi Ferrón l’es-
tiu passat) i admet que malgrat
haver lligat la banqueta, la pla-
nificació del curs que ve de mo-
ment queda en un segon pla. “Sa-
bem que algunes de les jugado-
res han rebut propostes i nosal-
tres també tenim alguna gestió
feta, però fins que no s’acabi
aquesta temporada, sigui quan si-

gui, no anunciarem res més”,
apunta la dirigent.
El club, de fet, va publicar un

comunicat dimecres de la set-
mana passada donant per aca-
bades les competicions de la
base (la Federació Catalana no ha
dit res al respecte, però si les clas-
ses no tornen a començar, és im-
pensable que ho faci el futbol) i
anunciant que el tercer paga-
ment del curs no s’haurà de fer i
que es retornarà a tothom qui ja
l’hagués efectuat.

Pau Arriaga
BADALONA

Bàsquet | Sense novetats sobre el futur de la lliga EBA
Després de més d’un mes sense partits de la lliga EBA (el darrer es va jugar el segon cap de
setmana del mes passat), els equips del Barcelonès Nord encara no saben si la lliga s’acabarà
ni com ni quan. La Federació Espanyola els va sondejar el mes passat per conèixer el seu parer.

L’RFEF treballa per donar les
lligues de futbol per acabades

Des d’abans-d’ahir, el
CF Badalona i tots els
equips de Segona B,
Tercera Divisió, els

equips de les dues primeres ca-
tegories femenines (inclòs el Sea-
gull) i els juvenils saben que la Fe-
deració Espanyola de Futbol
(RFEF) està treballant amb les fe-
deracions autonòmiques per do-
nar la temporada 2019-20 per
acabada en les categories del fut-
bol no professional.
En l’escrit publicat, l’RFEF va

dir que té previst plantejar “un

model express d’ascensos mit-
jançant un sistema de play-off a
partit únic per garantir, com a mí-
nim, el nombre d’ascensos previst
a l’inici de la competició”.
De la mateixa manera, i com

a fet excepcional, no hi hauria
descensos de categoria (lluita en
la qual està immers el Bada). En
aquest sentit, segons l’RFEF, es
treballaria “per incrementar el
nombre d’equips per grup o la
creació de nous grups (en la ca-
tegoria que fossin necessaris)
durant tres o quatre temporades”.

Ana Junyent seguirà dirigint 
el Seagull la temporada que ve

El CF Badalona ja coneix les intencions de la federació. Foto: Eloy Molina
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Esports

Junyent (a l’esquerra) va arribar al club a principis d’aquest curs. Foto: CES
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La pandèmia va fer ajornar la publicació
de Parlant amb tu d’amor i llibertat, el nou
llibre d’Oriol Junqueras que havia de veu-
re la llum el 16 de març. Des del 10 d’a-
bril, però, està a la venda a la plataforma
Llibreries Obertes, de manera que es pot
comprar o regalar per Sant Jordi i, un cop
torni la normalitat, passar-lo a recollir a la
llibreria que hagi triat el comprador.

Llibres

Parlant amb tu d’amor i llibertat
Oriol Junqueras

Amb la mort recent de Josep Maria Be-
net i Jornet per coronavirus, el teatre ca-
talà ha perdut un pare. Conscient d’això,
el Teatre Nacional de Catalunya ha creat
a la seva pàgina web un espai monogràfic
dedicat al dramaturg, en què es poden
llegir diversos articles escrits per perso-
nes del seu entorn, com ara la seva filla
Carlota Benet, però també textos seus.

Teatre

Espai Josep M. Benet i Jornet
TNC

Set anys després de la publicació del seu
darrer disc, Comedown machine (2013),
The Strokes han tornat aquest mes d’a-
bril amb The new abnormal. Es tracta d’un
àlbum format només per nou cançons,
amb At the door com a primer single. La
banda novaiorquesa actuarà al Primavera
Sound, que per primer cop a la història
se celebrarà del 26 al 30 d’agost.

Música

És la nova sèrie de moda de Netflix i, si la
veus, entendràs per què. Unorthodox, ba-
sada en fets reals, narra la vida d’Esther
Shapiro, una jove jueva que viu a Nova
York i fuig a Berlín per escapar d’un ma-
trimoni de conveniència. Aquesta pro-
ducció alemanya t’enganxarà des del
principi, entre altres coses, per l’actuació
de Shira Haas, l’actriu protagonista. 

Pelis i sèries

Unorthodox
Maria Schrader

The new abnormal
The Strokes

CirqueConnect
La companyia de circ més famosa del món, Cirque du

Soleil, també vol entrar a casa teva durant aquesta qua-
rantena. Per això ha creat CirqueConnect, un espai dins
de la seva pàgina web oficial en què cada setmana es

publica un especial d’una hora amb els millors moments
dels seus espectacles. De moment, ja s’han publicat tres
d’aquests especials, però també hi ha altres continguts

exclusius, com ara vídeos de shows en realitat virtual, tu-
torials per mantenir-se en forma i maquillar-se com un
artista de circ i, fins i tot, websèries sobre la companyia. 

B A D  G Y A LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant urbana de moda
S’ha convertit en un nom habitual a les llistes d’èxits

Famosos

Estrenar una nova cançó
És un remix del tema ‘Tú eres un bom bom’ de Kafu Banton

Bona rebuda, però amb polèmica
Alguns l’han criticat per col·laborar amb Kafu Banton

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|MotoGP 20
El videojoc MotoGP 20, que sortirà a la venda el pròxim 23 d’abril, ajudarà els 

fanàtics del motociclisme a tornar a sentir l’adrenalina de les curses des de casa.Viu en línia

Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), més coneguda
com Bad Gyal, va començar a introduir-se en el món
de la música urbana l’any 2016, tot i que el seu salt a
la fama es va produir l’any següent gràcies a la popu-

larització de cançons com Fiebre o Mercadona. Des
d’aleshores, no ha deixat de guanyar seguidors i re-

produccions amb temes com Alocao, una col·labora-
ció amb Omar Montes que la va portar a les llistes

d’èxits fa només uns mesos. Ara, la quarantena l’ha
obligat a anul·lar concerts i esdeveniments, però no
a aturar-se del tot. El passat dia 10 va estrenar el re-
mix de Tú eres un bom bom de la mà del cantant pa-

nameny Kafu Banton, una col·laboració que li ha por-
tat elogis, però també polèmica. Banton és autor d’u-
na cançó molt homòfoba publicada ara fa vint anys,
un tema que Bad Gyal ha assegurat que desconeixia

i que ha fet que es disculpés al seu públic: “Vull re-
marcar que jo estic en contra d’aquests valors i us

demano perdó”. 

La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

RUTINA

Encara que normalment no siguis gaire esportista, 
ara has de fer exercici perquè t’estàs movent menys que mai

AFICIONS

EXERCICI

DESCONNEXIÓ

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

i SALUT

Ara mateix, el més útil que podem fer per contribuir a
millorar la salut de la població mundial és quedar-nos
a casa. Així de fàcil... o de difícil. A mesura que van pas-

sant els dies de confinament i que es va allargant la quaran-
tena, la necessitat de sortir al carrer es va fent més i més
gran, fins al punt que afecta la nostra salut mental.

Per minimitzar aquests efectes, podem seguir uns consells
que faran que el temps passi més de pressa. En primer lloc,
cal tenir una rutina. Tant si continues treballant a casa com si
no, és important que mantinguis uns horaris saludables a
l’hora de llevar-te, de fer els àpats o d’anar a dormir. Ah, i obli-
da’t de passar-te tot el dia en pijama: els experts recomanen
vestir-se cada dia i, sobretot, mantenir una bona higiene. 

D’altra banda, encara que normalment no siguis una per-
sona esportista, ara cal que facis alguna activitat física. També
és molt recomanable que llegeixis, miris pel·lícules i sèries,
cultivis les teves aficions (potser és el moment de descobrir-
ne de noves) i et permetis desconnectar de l’actualitat tan
dura que ens bombardeja constantment aquestes setmanes.

Confinament i salut mental

Tant si continues treballant des de casa com si no, cal que 
mantinguis una rutina: vigila els horaris i vesteix-te cada dia

Les claus

Aprofita ara que tens temps per gaudir de les teves 
aficions i, qui sap, potser en descobreixes una de nova

Tot i que és imprescindible estar informat, de tant en
tant t’has de permetre desconnectar una mica
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