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ALBIOL VOL TORNAR
“La ciutat no pot
cometre els errors
dels últims anys” pàg 2

DOLORS SABATER ES POSTULA
“Cal un govern de progrés fort 
que permeti passar pàgina i estic 
disposada a liderar-lo”pàg 3 · opinió

Álex Pastor deixa Badalona  
en estat de xoc

L’exigència de l’alcaldia ha afectat 
la meva salut i el meu estat emocional

Dimiteix de l’alcaldia després de ser detingut conduint begut

He vist ressentit el meu costat més personal 
i familiar a causa de la quantitat d’hores 

Ha sigut un honor servir la meva ciutat
de la manera més honesta possible

“
“

Per tot plegat he fet coses de les quals 
em penedeixo i demano disculpes

Llegeix la carta de comiat de Pastor i la crònica dels fets a les pàgines 2 i 3

TIANA pàg 10
Badalona Serveis Assistencials
assumeix la gestió sanitària
de la residència Sant Cebrià

SANTA COLOMA pàg 8

Ajudes de 400 euros 
i recapte solidari per 
fer front a la crisi 

ESPORTS pàg 12

La Penya jugarà el 
‘play-off’ pel títol de 
l’ACB... si es disputa



| 2

línianord.cat En Portada23 d’abril del 2020

@Albiol_XG
La ciudad no puede cometer los errores de los
últimos años. El presente nos obliga a dejarnos
de partidismos y a trabajar por el bien común 
y con respeto a la voluntad de los vecinos.

@mariadolorsa
Pel bé de la ciutat és hora d'un govern de

concentració. Recuperem la proposta que ja vam
fer: govern de concentració i nou lideratge. I estic

totalment disposada a liderar un nou govern.

@PSC_Badalona
Els @socialistes_cat de #Badalona

considerem que els fets coneguts aquest
vespre són incompatibles amb la

militància socialista i amb l'exercici de
l'alcaldia de la nostra ciutat.

El moment de la detenció del ja exalcalde Pastor. Foto: @324cat

L’ALCALDIA ACCIDENTAL
RECAU EN LLAURADÓ

4Amb la dimissió d’Álex
Pastor, la primera tinent d’al-
calde i regidora de l’Àmbit de
Drets Socials i Feminismes,
Aïda Llauradó, ha assumit
l’alcaldia accidental. “No per-
metré cap batalla política”, va
dir ahir Llauradó, assegu-
rant que des de Badalona En
Comú Podem buscaran “les
vies per restablir ponts de
confiança amb tot el ple mu-
nicipal i amb la ciutadania de
Badalona”.  “Hem de mirar
endavant i refer-nos d’a-
quest cop”, reclamava.

L’adeu de l’alcalde Álex Pastor era
un comiat anunciat. Diversos actors
de l’ecosistema polític de Badalo-
na ja havien vaticinat la seva re-
núncia el passat gener, quan el so-
cialista va haver d’estar gairebé un
mes de baixa per un avís d’infart
coincidint amb el pas del temporal
Glòria per la ciutat. El pas al costat,
però, no va arribar aleshores, mal-
grat els cants de sirena d’una pos-
sible moció de censura. La dimis-
sió s’ha produït quatre mesos més
tard, en plena crisi pel coronavirus
i de la pitjor manera possible. Pas-
tor s’ha vist obligat a deixar el cà-
rrec després de ser arrestat per con-
duir begut i agredir dos agents, sal-
tant-se el confinament.

La detenció tenia lloc dimarts
cap a les deu de la nit a l’altura del
número 250 del carrer Consell

de Cent de Barcelona. Una patru-
lla dels Mossos d’Esquadra atura-
va el socialista, que circulava en cot-
xe fent esses i amb evidents signes
d’embriaguesa. Pastor responia
agressivament a l’actuació policial
i acaba ferint dos agents abans de

ser reduït i traslladat a la comis-
saria del districte de les Corts.

PARTIDA D’ESCACS
La notícia s’escampava com una
taca d’oli i el primer a moure fitxa
era el PSC, que a la mitjanit suspe-
nia el badaloní de militància i li de-
manava que renunciés a tots els
seus càrrecs públics. Pocs minuts
després, el líder del Partit Popular
a Badalona, Xavier García Albiol, es
feia ressò de la detenció i amenaçava
de presentar una moció de censu-
ra. La dimissió de Pastor va arribar
l’endemà al matí i, després de ne-
gar-se a declarar, l’alcalde va aban-
donar les dependències policials en
qualitat de llibertat provisional.

L’adeu oficial del socialista tor-
nava a reactivar la partida d’escacs
política a la ciutat, que durant les
últimes setmanes havia quedat en
punt mort per l’esclat de la pan-
dèmia del coronavirus. L’exalcal-
dessa i líder de Guanyem Badalo-
na en Comú, Dolors Sabater, pre-
sentava la seva candidatura per en-
capçalar un nou “govern de con-
centració alternatiu progressista”
amb totes les forces polítiques
menys el PP. “Només hi ha dues
opcions possibles al ple d’investi-
dura: o el candidat de la llista més
votada amb un govern de minoria
o la candidata de la segona llista
més votada amb un govern de
majoria absoluta”, avisava Sabater.
Per la seva banda, Albiol també es
postulava per liderar un executiu “el
més ampli possible” i emplaçava la
resta de grups municipals a deixar-
se de “pactes entre perdedors”. 

ELS ÀRBITRES
“Tornem a aquelles hores prèvies
al ple d’investidura del juny. Tot tor-
na a estar obert. Els farolsno fun-
cionaran en aquest cas. Cal serio-
sitat, projecte ampli i capacitat de
generar consensos. Badalona ha de
recuperar la governabilitat”, apun-
tava el regidor d’ERC a Badalona
Oriol Lladó. Els republicans –que
ja han reiterat el seu suport a Sa-

bater i mantenen una bona relació
amb el PSC–influiran segur en qui
dels dos aspirants repetirà al cap-
davant de l’Ajuntament de Bada-
lona. En una tessitura semblant hi
ha la formació de l’actual alcaldes-
sa accidental, Aïda Llauradó. Els re-
gidors de Badalona En Comú Po-
dem hauran de decidir si continuen
apostant per mantenir-se neutrals
en la pugna entre Guanyem i el PSC
o es mullen per intentar forçar una
nova etapa al govern municipal.

La gran incògnita, però, és què
faran els socialistes. A priori, els pri-
mers indicis no apunten que la for-
mació tingui pensat reclamar l’al-
caldia després de la dimissió de
Pastor, però les relacions entre el
PSC i Guanyem s’han deteriorat els
últims mesos i és tot molt incert. Si
els dos partits no s’entenen, Albiol
ja espera la vara d’alcalde.

Diverses personalitats
polítiques ja havien
vaticinat la dimissió de
Pastor el passat gener

» Álex Pastor dimiteix de l’alcaldia després de ser arrestat per conduir begut i agredir dos agents
» Xavier García Albiol i Dolors Sabater es postulen per liderar un nou govern a Badalona

El desgast de la minoria

Anton Rosa
BADALONA

“Les opcions són el
candidat més votat amb
un govern de minoria o
la segona amb majoria”



3 | 

línianord.cat23 d’abril del 2020En Portada

Escric aquest article mentre ressonen per tots els mit-
jans els titulars de l’escàndol que ha portat altra ve-
gada Badalona a ser notícia en negatiu. El prota-
gonista, l’alcalde. Afortunadament no ha pres mal
ningú, però podria haver passat. Conduir sota els
efectes de l’alcohol és un delicte temerari, pot pro-
vocar un accident, pot causar víctimes. Entre un 30%
i un 50% de les morts en accident de trànsit estan
relacionades amb l’alcohol. En aquest cas, a més, hi
ha un agreujant. L’alcalde és un càrrec públic, és re-
presentant i màxima autoritat de la ciutat. Ha de do-
nar exemple. I no només ha conduït temeràriament
sinó que ho ha fet saltant-se el confinament. Ell, que
tants cops ha dit a la ciutadania que no se l’havia de
saltar! I a més s’ha resistit a l’autoritat. Diuen que ha
agredit uns agents... La seva detenció ha deixat
agents lesionats! No hi ha cap dubte que havia de
dimitir del càrrec, que ha de deixar l’acta de regidor,
que ha de complir les penes que li pertoquin i que
ha de dedicar-se seriosament a curar-se d’aquesta
malaltia. Cuidar-se ell i deixar que Badalona es cui-
di. Perquè Badalona ha de recomposar el seu govern
i recuperar el lideratge, la dignitat, la confiança de
la ciutadania i la projecció en positiu. Cal un canvi
imminent. Cal un govern de progrés fort que per-
meti passar pàgina i recuperar l’orgull de ser una ciu-
tat acollidora, pròspera, inclusiva i saludable que es-
tima i es fa estimar de debò.

Seria injust, però, valorar aquest episodi fora del
seu context. Perquè aquí hi ha un partit polític que
té una gran responsabilitat en el fet d’haver animat,
acompanyat i mantingut en un càrrec d’alta res-
ponsabilitat, generador d'estrès i gens fàcil de con-
ciliar amb una malaltia com aquesta –sigui quina si-
gui–, una persona que no ha sabut, per si sola, va-
lorar i gestionar els seus límits. Ha estat una irres-
ponsabilitat que ha perjudicat la persona i la ciutat,
i això el PSC ho ha d’assumir i ha d’actuar en conse-
qüència. Perquè governar no és una cosa senzilla, i
que l’alcalde del PSC no estava a l’altura es va poder
comprovar ben aviat. Tant durant l’any de moció de
censura com en el mandat del 2019, quan mes rere
mes l’Ajuntament feia aigües de mala i lenta gestió.
Vull recordar que a principis de febrer des de Guan-
yem ja ho vam posar damunt la taula. Llavors l’alcalde
ja va necessitar un temps de repòs i cura durant el
temporal Glòria. Ens van dir que era un problema car-
diopàtic, però és evident que hi havia altres pro-
blemes que incapacitaven l’alcalde per exercir el seu
càrrec. I ho van amagar. I mentrestant el bloqueig de
la política municipal anava creixent, i la desconfiança
ciutadana envers el govern queia en picat.

Ara vivim una mena d'estat de xoc generalit-
zat. Es barregen sentiments d’incredulitat, de rà-
bia, de pena, de vergonya aliena, de lamentar de
nou la imatge estigmatitzadora de  Badalona, de
respecte per la persona i la seva salut i alhora mol-
ta ràbia i molta exigència perquè no quedi impu-
ne. Perquè és molt greu, molt. I a part d’ell com a
persona, que haurà d’afrontar sigui com sigui les
conseqüències dels seus actes i la superació de la
malaltia, tenim la ciutat. La nostra ciutat. La nos-
tra projecció al món, i la nostra activitat a peu de
carrer. Gairebé 220.000 persones, les nostres vides,
els nostres espais comuns, serveis públics, decisions
econòmiques i socials. Tot.

Estem en plena crisi pel coronavirus. En una si-
tuació molt greu per a la nostra ciutat. En un moment
en què cal prendre mesures de forma àgil i efecti-
va, a molts nivells. Com per exemple fer la liquida-
ció del pressupost del 2019 per saber quants diners
queden de romanent per posar-los al servei de l’e-
mergència, una informació bàsica per poder pren-
dre decisions. La inestabilitat política no pot durar
gaire. Són milers les persones afectades per aques-
ta crisi que estan pendents de les mesures que apro-
vi el seu Ajuntament. Cal reaccionar ràpid i de for-
ma eficient. Cal lideratge polític per bastir un bon
pla de recuperació. Costarà remuntar, revertir la si-
tuació. Però cal fer-ho per responsabilitat.

Per això demanem la responsabilitat que han
d'assumir totes les forces de progrés en un moment
com aquest i treballar des d'avui per una proposta
de govern forta. Assumir l'alcaldia en plena pan-
dèmia mundial i amb un precedent accidentat com
aquest no és un repte fàcil, però estic plenament dis-
posada a assumir-lo. Badalona necessita sortir d’a-
questa crisi i ho ha de fer d’acord en com és la nos-
tra ciutat: una ciutat de gent treballadora, amb mol-
tes desigualtats socioeconòmiques però majorità-
riament necessitada de polítiques de justícia social
que posin la vida al centre, que promoguin una re-
activació econòmica des de la proximitat i la sos-
tenibilitat, amb qualitat laboral i de vida sense ex-
cloure ningú. Una societat de lluites compartides on
no hi ha lloc ni per al racisme ni per a l’odi de cap
mena. Una ciutat de convivència en la diversitat arre-
lada al seu país i oberta al món.  

Faig aquesta proposta des de la responsabili-
tat i transversalitat amb què sempre he assumit les
meves tasques de compromís amb la ciutat i des
del profund coneixement de quins han estat els
efectes devastadors per a la població de les políti-
ques del PP davant les crisis econòmiques.

@torrents_d
Pel bé de #Badalona 
cal un govern que respecti 
els seus ciutadans. 

@AidaLlaurado
Com a alcaldessa accidental de
#Badalona no permetré cap batalla
política. La gent demana solucions,
treballarem amb la màxima celeritat 
per trobar una sortida que doni
estabilitat política a la ciutat, que és el
que mereix la ciutadania de Badalona.

@oriolllado
Tot torna a estar obert. Els farols no funcionaran en aquest cas.
Cal seriositat, projecte ampli i capacitat de generar consensos.

El socialista Álex Pastor va renunciar ahir a primera hora del matí
i de manera expressa a l’acta de regidor i, consegüentment, a l’al-
caldia de Badalona. El quart tinent d’alcaldia, Rubén Guijarro, va
llegir públicament el document de renúncia, que Pastor va fer arri-
bar a l’Ajuntament a través del seu advocat. Un document escrit
en castellà i que reproduïm íntegrament a continuació:

“Desde que en junio de 2018 fui nombrado alcalde de Ba-
dalona, ha sido un honor servir a mi ciudad de la manera más
honesta y profesional posible entregándome a las exigentes
necesidades de un cargo como el que ocupo. Como ciudadano,
el ponerme a la disposición de los vecinos y vecinas para in-
tentar solucionar los problemas y mejorar su calidad de vida
es lo máximo a lo que puede esperar cualquier político.

Sin embargo, he visto resentido el lado más personal y fa-
miliar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al
trabajo y la exigencia que requiere esta responsabilidad. Es-
tos motivos han afectado mi salud y mi estado emocional y
me han llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por
las que pido disculpas.

Es por estos motivos que presento la dimisión como al-
calde de Badalona así como todos los cargos y funciones que
se derivan.”

Badalona, 22 d’abril del 2020

La carta de comiat
d’Álex Pastor

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem

La responsabilitat 
de liderar un govern
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Celebro la rectificació
del govern espanyol i

que els infants puguin
sortir cada dia a passejar. Celebraria en-
cara més que les decisions i les mesu-
res fossin les adequades des de l’inici
tenint en compte els Drets dels Infants
i que deixéssim la improvisació d’una
vegada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si tothom sabia que
tenia problemes de

dependència, em sem-
bla que la irresponsabilitat és una
mica compartida. Abraonar-se a cri-
ticar una persona que té un problema
evident d’addiccions i que a hores d’a-
ra ja és un cadàver polític, si vas estar
callant fins ahir, fa carronyer.

El jefe de Opinión de
un gran diario español

suelta su homofobia por
Twitter contra un ministro porque sabe
que no pasa nada si lo hace. Después
nos preguntamos que por qué hay
acoso escolar, laboral y en la calle con-
tra personas LGTBI+. Pues porque aún
seguimos validándolo.

@RubenSerranoM@Normapujol @damesonpareras

Si diuen que la “des-
escalada” s’ha de fer

per territoris, perquè no
en tots hi ha la mateixa incidència, vol
dir que durant “l’escalada” també
s’hauria d’haver fet igual? És a dir, es-
tan reconeixent, per la via dels fets,
que s’haurien d’haver tancat segons
quines zones?

@iuforn

La lupa

Aquests dies de confinament ens arribem
centenars de missatges amb milers de
propostes i opinions que ens diuen com
s’ha d’afrontar aquesta crisi sanitària.

Ara resulta que tots som experts i que
cadascun de nosaltres té la millor resposta
per afrontar un problema que els que te-
nen els mitjans i els recursos han sigut in-
capaços de solucionar. I no només a es-
cala local, sinó també estatal, europea o
mundial. 

I ens arriben no només de la caverna
mediàtica i la ultradreta, sinó també
d’altres àmbits que, en teoria, podrien ser
considerats com a progressistes.

És evident que aquesta maleïda pan-
dèmia està alterant la nostra quotidiani-
tat i la nostra manera de viure i de rela-
cionar-nos. Com també que, per a alguns,
tot s’hi val, ja que són molts
els que volen pescar en aigua
tèrbola.

La majoria de nosaltres fa
molts dies que no sortim de
casa i això ha transformat les
nostres vides, les nostres ru-
tines. Ara estem descobrint i
fent coses que pensàvem que no seríem
capaços de fer mai. Tanmateix, el més do-
lorós és assabentar-nos per les xarxes que
coneguts i amics ens han deixat i no hem
pogut acompanyar les famílies en aquests
dies de dolor i tristesa.

A més, tots hem pogut comprovar la
fragilitat d’un sistema sanitari públic a
conseqüència de les retallades fetes du-
rant molts anys pels governs de dretes. No
es tracta de cap baralla política, sinó de
la verificació d’uns fets reals que tots co-
neixíem i molts tractaven d’ocultar, o bé
culpaven els altres de la manca de re-
cursos per mantenir uns serveis públics
en condicions, oblidant-se que eren ells
els que tenien les competències i l’obli-
gació de protegir-los.

O no és cert que a Catalunya va ser on
més es va retallar la despesa social entre

2009 i 2015? O que la sanitat va perdre
més de 2.400 professionals i més de 1.100
llits hospitalaris durant els governs d’Ar-
tur Mas? No hem d’investigar ni pre-
guntar gaire per descobrir-ho.

Algú es preguntarà per què continuo
utilitzant els termes dretes i esquerres si
ja són paraules superades i en desús. Tan-
mateix, tenen vigència si estem d’acord
que són d’esquerres aquelles organitza-
cions o persones que lluiten per canviar
les coses i aconseguir una societat més so-
lidària i equitativa, mentre que les dretes
són organitzacions o persones que ja els
van bé les desigualtats, mentre siguin ells
els que controlen la riquesa. Això era, és
i serà així. Encara que no tots els que es
proclamen d’esquerres ho són realment.
Calen fets, no paraules.

Si a Vox se’l considera un partit ul-
tradretà és perquè hi ha partits de dretes.
I si hi ha partits de dretes, també n’hi ha
d’esquerres. No? Per això no deixa de ser
curiós que els que defensen el neolibe-
ralisme, és a dir les dretes, ara demanin
als estats que solucionin els problemes
que les seves polítiques, insolidàries i de-
predadores, han generat a tot arreu.
També al planeta. O no són els profes-
sionals dels serveis públics els que estan
treballant per salvar vides?

Com he llegit en algun lloc, hem d’a-
prendre a reforçar l’imprescindible i ne-
cessari sentit de comunitat, defensar el
comú, en contra de les respostes indivi-
duals que ens ha imposat el model neo-
liberal. Ni ara ni mai ha servit el “campi
que pugui”. Això és la llei de la selva. I nos-
altres no som animals.

És l’hora de desemmascarar els de-
predadors i cavernícoles de la nostra so-
cietat i treballar per aconseguir un siste-
ma que garanteixi els serveis públics
per a tothom, anteposant els drets hu-
mans per sobre de tot. La defensa dels
drets humans és una altra cosa que, per
a alguns, només és una declaració de bo-
nes intencions i serveixen per tranquil·lit-
zar les consciències dels responsables de
la pobresa en el món, però per a nosal-
tres, els que ens considerem d’esquerres,
han de ser un objectiu irrenunciable.

Com es diu al preàmbul de la Decla-
ració Universal dels Drets Humans: “El
respecte a la dignitat inherent a tots els
membres de la família humana i als
drets iguals i inalienables de cadascun
constitueix el fonament de la llibertat, de

la justícia i de la pau al món”.
Davant d’una situació

com la que estem vivint, que,
a més, acabarà creant una cri-
si econòmica i social, cal bus-
car els consensos i les com-
plicitats necessaris per re-
cuperar i enfortir el valor

dels béns i els serveis públics com a ga-
rant d’una societat més justa i solidària.

Una de les principals actuacions dels
governs progressistes i d’esquerres ha de
ser posar al centre de l’acció política i so-
cial les mesures necessàries per pal·liar
els efectes negatius sobre la classe tre-
balladora. Com també he llegit en un al-
tre document, “no és el moment d’enar-
borar discursos oportunistes”, com ho fan
les dretes i la ultradreta, sinó fer canvis
per construir una societat cohesionada i
respectuosa amb el medi ambient.

“Per les seves obres els coneixeries”,
com he llegit en altre lloc. O continuarem
creient les parleries buides de sentit
comú dels xarlatans xenòfobs, els Abas-
cals, els Casados i alguns altres que ens
volem portar a les cavernes per mante-
nir els seus privilegis? 

Cal buscar els consensos i les complicitats
necessaris per recuperar i enfortir 

el valor dels béns i els serveis públics 

per Pedro Jesús Fernández

És l’hora de construir
Els semàfors

Álex Pastor
El fins ahir alcalde de Badalona va pro-
tagonitzar dimarts a la nit un episodi

que ha tornat a deixar Badalona en estat
de xoc. Ell i el seu partit no haurien d’ha-
ver permès mai que la seva situació per-
sonal arribés a traspassar aquest límit. 

pàgines 2 i 3

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gra-
menet ha impulsat una prestació social
de 400 euros per als veïns i veïnes que
estiguin patint un retard en el cobra-
ment de les ajudes d'atur vinculades a

algun expedient de regulació d'ocupació. 
pàgina 8

Xarxa Solidària de BDN
La Xarxa Solidària de Badalona està duent a

terme una tasca lloable des de l’inici 
de la pandèmia del coronavirus. Ara alerta 
de la situació d’emergència alimentària 

i emplaça el consistori a prendre mesures ur-
gents per les 400 famílies que estan patint-la. 

pàgina 6
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Tornar a la normalitat1

2
Badalona Serveis Assistencials assumeix la
gestió sanitària de la residència de Tiana

Badalona Serveis Assistencials fa una 
crida ciutadana per recol·lectar guants

Situació límit a la residència de Tiana: 
ja acumula 15 morts

Detenen Álex Pastor amb signes 
d’embriaguesa per saltar-se el confinament

El + llegit línianord.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

A la vista de l’espectacle lamenta-
ble que hem estat vivint aquests
darrers dies al voltant de les dis-
crepàncies entre les autonomies i
el govern central sobre les xifres
de contagiats (diagnosticats o no,
morts a residències, etc.) i al vol-
tant també de com ha d’anar el fi-
nal dels cursos escolars (aprovats
generals o no, etc.), em sembla
que caldria afegir com a clara
amenaça per al futur la possibili-
tat que augmentin els partidaris
d’una recentralització de l’Estat
davant la sensació de caos i des-
coordinació existent entre auto-
nomies i administració central.
Davant de les forces centrífugues
dels independentismes català i
basc, ens trobarem amb un pro-
bable augment dels partidaris de
l’administració centrípeta. 

És molt potent en les darreres
hores la imatge que estan donant
mitjans poc dubtosos com la ca-
dena SER (la més escoltada a Es-
panya) que la gestió de la sanitat
i l’educació (dos pilars bàsics) és
un desori i un constant campi qui
pugui. I un important sector de la
població, abans partidari de l’es-
tat autonòmic actual, pot arribar
a la conclusió que cal una recen-
tralització per evitar que torni a
passar aquest desgavell. 

Segurament, la realitat és in-
ferior a la sensació. Però l’opinió
pública viu, com tothom sap, més
d’impressions i confiances que de
fets i dades comprovables.

Recentralització?
per Andreu Farràs

Un Sant Jordi agredolç
per Jordi Lleal 

El 23 d’abril commemorem la
diada de Sant Jordi, patró de Ca-
talunya, una de les festes més ce-
lebrades de l’any al nostre país.
És el dia de regalar un llibre, sím-
bol de cultura, i una rosa, símbol
d’amor. El dia de sortir als car-
rers i places dels nostres pobles
i ciutats, a passejar per veure
multituds aturades a les parades
de llibres, mirant i remirant a
veure si s’aconsegueix triar el lli-
bre que li agradi a la persona a
qui li regalen; comprar una rosa
vermella per a qui s’estima, o
una rosa groga, en solidaritat
amb els empresonats i exiliats
polítics. Però, a la part dolça, s’hi
ha d’afegir la part agra, com fer
esment als Jordis que són a la
presó: Jordi Cuixart, Jordi Sánc-
hez i Jordi Turull, que no podran
celebrar la seva onomàstica amb
la seva família, comprar llibres
i regalar la rosa a la seva esti-

mada, perquè estan empreso-
nats des de fa anys per la dèria
d’un Tribunal Suprem sense un
mínim d’humanitat, venjatiu i
inflexible, que ni els deixa pas-
sar els dies de confinament a
casa seva amb els seus familiars.
Vet aquí un dia de Sant Jordi
agredolç, que voldríem fer ex-
tensiu als empresonats, exiliats,
als confinats a casa, als llibreters
i venedors de roses.

Aquest any, per culpa d’un
maleït virus, no podrem caminar
lliurement per places i carrers per
comprar roses i llibres.

Es diu que “Sant Jordi mata
l’aranya” amb el significat d’eli-
minar el mal, no es tracta de ma-
tar ningú, però sí d’acabar amb
la Covid-19, que és el nou drac del
segle XXI, i lluitar contra aquells
que no ens volen com som, que
malden per aniquilar els nostres
anhels democràtics.    

Les millors
perles

Un miler de succionadors de clítoris gratis: aquest va ser el re-
gal amb què la botiga eròtica Amantis va voler agrair al per-
sonal sanitari el seu esforç en la lluita contra el coronavirus.

La pàgina web de la botiga es va col·lapsar per l’excés de visites i,
en qüestió de tres hores, es van esgotar totes les existències.

Queda prohibit enfadar-se mentre duri la pandèmia. Això
ha dit l’alcaldessa de La Pola de Gordón (Lleó), Noemí
González, en un document oficial de l’Ajuntament. En el

mateix text, assegura que, aquests dies, els conflictes de casa
se solucionen amb “somriures, abraçades i molts petons”.

Ha nascut una nova espècie: el “zebrase”. Ha passat al Parc Na-
cional de Chyulu Hills, a Kènia, on una zebra ha donat a llum
un animal híbrid després de mantenir relacions sexuals amb

un ase. Al principi, van pensar que la criatura estava bruta perquè
era de color marró i només se li veien les ratlles de les potes.

Tres setmanes sense fer el canvi d’hora. Així han viscut els
avis d’un tuitaire des de finals de març. Segons l’àvia d’a-
quest usuari de Twitter, al seu barri l’aplaudiment sanitari

era a les set, i no a les vuit. “Em pensava que havien canviat
l’horari de la TV pel virus”, va argumentar la dona.

Ja fa temps que sabem que Cristiano Ronaldo no hauria de serun exemple per a ningú, i ara ho ha tornat a demostrar. El fut-
bolista ha incomplert el confinament dos cops; el segon, per

assistir a la festa d’aniversari de la seva neboda, un esdeveniment
que va aplegar almenys divuit persones.

A les xarxes

@OriolCanosa: Sou lliures de comprar els
llibres de Sant Jordi a Amazon, natural-
ment. Ara, si ho feu, l’any que ve també ho
haureu de fer, perquè no hi haurà llibreries.

@salvansbrunso: Les farmàcies han hagut
de pagar les mascaretes per avançat, vendre-
les de manera gratuïta, amb un sistema que
no funciona i sense rebre un sol euro a canvi.

#Col·lapsenLesFarmàcies

@republicviatger: Pedro Sánchez: Des-
escalada diferenciada per territoris. Dos
mesos campant lliurement i el virus ja ha
après de territoris.

#Desconfinament #CompraALlibreries
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SERVEIS SOCIALS4La Xarxa So-
lidària de Badalona fa diverses
setmanes que alerta de la greu la
situació d’emergència alimentà-
ria que pateixen moltes persones
a la ciutat. En poc més d’una set-
mana, prop de 400 famílies sen-
se accés a productes de primera
necessitat van contactar amb el
grup de voluntaris per dema-
nar-los ajuda. “Hi ha una crisi ali-
mentària a la ciutat. Els serveis
socials no estan podent absorbir
aquesta situació perquè no hi ha
suficients recursos personals i
econòmics”, assenyala Héctor
Martínez, un dels membres de l’e-
quip de coordinació de la Xarxa.

La tasca d’aquesta organit-
zació veïnal s’ha vist desborda-
da en les últimes setmanes. No-
més en 48 hores van rebre 219
peticions de ciutadans que no te-
nien recursos per accedir a pro-
ductes alimentaris i d’higiene.
Aquesta allau de demandes d’a-
juda ha portat l’agrupació a

prendre la decisió d’aturar les
compres de menjar que s’estaven
finançant a través d’una cam-
panya de recaptació de fons.
“La nostra intenció era destinar
les donacions a urgències ali-
mentàries puntuals de famílies
que estaven en procés d’entrar al
circuit dels Serveis Socials, però
ens hem trobat amb què hem es-
tat fent de coixí de l’Ajunta-
ment”, lamenta Martínez. 

Des de la Xarxa consideren
que la seva activitat estava en-
darrerint les mesures socials
municipals. En total, els vo-
luntaris calculen que van poder
respondre a un quart de les
peticions registrades. “Dema-
nem al govern municipal que
reconegui públicament la si-
tuació i que estableixi una tau-
la de coordinació amb les enti-
tats”, apunta Martínez.

Una de les compres dels voluntaris de la Xarxa. Foto: Xarxa Solidària de Badalona

La crisi deixa més de 400 famílies
sense accés a productes bàsics

» La Xarxa Solidària de Badalona alerta de la situació d’emergència
alimentària i emplaça el consistori a prendre mesures urgents

Can Ruti disposarà d’una
desena de dispositius Respira

SALUT4El Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) lliurarà
en els propers dies una desena
de dispositius de ventilació d’e-
mergència Respira a l’Hospital
Germans Trias i Pujol de Bada-
lona. Aquests aparells dissenyats
per l’empresa GPAInnova van
rebre la setmana passada el vis-
tiplau de l’Agència Espanyola del
Medicament (AEMPS) després
de superar amb resultats “molt
positius” l’estudi clínic realitzat
amb pacients de Can Ruti i de
l’Hospital Clínic de Barcelona.

La multinacional va fer en-

trega divendres dels primers
100 respiradors al SEM, que
s’encarregarà de distribuir-los
entre les unitats de cures inten-
sives de 45 hospitals d’arreu del
territori català. Del centenar de
dispositius, una desena s’entre-
garan a l’Hospital Clínic i una al-
tra desena a l’Hospital Germans
Trias i Pujol, els dos centres on
s’ha desenvolupat l’estudi clínic
amb pacients. L’objectiu d’a-
quest projecte és donar respos-
ta a l’elevada demanda d’aparells
de respiració mecànics a causa
del coronavirus.

Mor l’antic director del teatre
Zorrilla Joan Antón Sánchez

CONDOL4El director de teatre
i d’òpera Joan Antón Sánchez
Aznar ha mort als 60 anys per
una aturada cardíaca mentre
estava ingressat per una com-
plicació digestiva. El dramaturg
va liderar el Teatre Zorrilla de
Badalona entre el 2005 i el 2011
i va ser un dels impulsors de Ba-
dalona Cultura, l’empresa mu-
nicipal que gestiona fins a tres
sales d’espectacles a la ciutat. Ac-
tualment, Sánchez Aznar s’en-
carregava de la direcció del segell
especialitzat en còmics i llibres
il·lustrats Diminuta Editorial.

El director es va llicenciar en
Història de l’Art i de ben jove va
començar a exercir de docent a
l’Institut del Teatre de Barcelo-
na, feina que compaginava amb
la direcció d’obres de teatre.
Després de liderar més de 60 es-
pectacles i d’exercir de professor
d’interpretació escènica a l’Aula
de Cant del Conservatori Liceu
de Barcelona, el dramaturg va as-
sumir el 2005 la direcció del
Teatre Zorrilla. Des de l’equip de
Badalona Cultura han volgut re-
cordar Sánchez Arnar com “una
figura clau” per a l’empresa.

BSA fa una crida ciutadana
per recol·lectar guants

SALUT4L’escassetat de material
de protecció a disposició dels
sanitaris ha portat Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) a fer
una crida a la ciutadania per
poder recol·lectar guants per als
seus professionals. A través de la
campanya solidària #ABSA-
FemPinya, l’organització ha de-
manat ajuda als veïns i veïnes de
Badalona per poder obtenir
aquest material necessari perquè
els treballadors puguin conti-

nuar realitzant les tasques as-
sistencials amb seguretat. En un
comunicat, BSA ha volgut agrair
a la ciutadania les mostres de su-
port i l’ajuda en forma de dona-
cions rebuda fins ara, una col·la-
boració que suposa un vertader
“símbol de compromís” envers
els professionals que aquests
dies s’hi estan deixant la pell. Per
fer la donació, els interessats
poden contactar amb l’organit-
zació per correu o per telèfon.

Tusgsal | Proves del coronavirus a tota la plantilla 
Tusgsal ha decidit fer proves a tota la seva plantilla que determinaran la prevalença 

de Covid-19 entre els seus treballadors. L’empresa, amb el suport dels representants dels
empleats, lidera aquesta iniciativa que serà executada pel seu servei propi de prevenció.
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19

Pàgines especials
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Santa Coloma

Cacaolat dona 8.800 litres 
en productes per a famílies

SOLIDARITAT4La companyia
Cacaolat ha decidit donar 8.800
litres en productes làctics a fa-
mílies en risc d’exclusuió social
de Santa Coloma de Gramenet.
Segons ha informat el consisto-
ri, aquesta distribució de pro-
ductes s’ha realitzat en dues fa-
ses diferents. La primera part de
les donacions va anar destinada
als infants del Centre Obert
Rialles de la Fundació Cham-

pagnat. La resta de làctics ha
anat a parar al Banc d’Aliments
municipal, que s’ha encarregat
d’anar distribuint els productes
al llarg de la setmana entre les
famílies vulnerables de la ciutat
en col·laboració amb l’Associa-
ció Coordinadora d’Ajuda Uni-
da (ACAU). A més, Cacaolat
també ha realitzat diferents do-
nacions a altres entitats com Cà-
ritas o la Creu Roja.

Una empresa colomenca,
darrere els testos defectuosos
SALUT4L’empresa Interphar-
ma va ser l’encarregada de sub-
ministrar al govern espanyol els
659.000 testos defectuosos de
diagnòstic ràpid pel coronavirus.
Aquesta companyia amb seu a
Santa Coloma de Gramenet va
ser la guanyadora del concurs
amb la millor oferta i va signar
un contracte per 17,1 milions
d’euros, dels quals l’adminis-
tració en va abonar sis en con-
cepte de bestreta, un 35% del to-

tal. Segons informa Interpharma
en un comunicat, la subminis-
tradora va adquirir els testos
fabricats per l’empresa xinesa
Shenzhen Bioeasy Biotechno-
logy, unes proves que comptaven
amb diversos certificats que per-
metien la seva “comercialització
i venda a Europa”. La compan-
yia colomenca assegura que,
després que el govern retornés
els testos per defectuosos, ha as-
sumit els costos de l’operació.

SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gra-
menet ha impulsat una presta-
ció social de 400 euros per als
veïns i veïnes que estiguin patint
un retard en el cobrament de les
ajudes d'atur vinculades a algun
expedient de regulació d'ocu-
pació, ja sigui temporal o per-
manent. A més d’aquest suport
econòmic municipal, la Xarxa
Solidària de Gramenet també
s’està bolcant amb les famílies en
risc d’exclusió social i ja ha re-
partit gairebé noranta cistelles
d’aliments i productes d’higiene
per garantir l’accés d’aquests
ciutadans als béns de primera
necessitat.

La iniciativa del consistori
respon al colpase del Servei d’O-
cupació per l’allau d'expedients
de regulació presentats per les
empreses per suspendre els con-
tractes de treball mentre s’a-
llargui el confinament, que afec-
ta un total de 4 milions de per-
sones. La impossibilitat per fer
arribar  les prestacions per des-
ocupació a tots els ciutadans

afectats en la primera data pre-
vista ha portat l’Ajuntament a
concedir una prestació de 400
euros a tots aquells veïns inclo-
sos en un ERTO o un ERO que
no hagin ingressat les ajudes
per atur. Aquests diners seran
reintegrables en dos terminis
posteriors al cobrament de la
prestació per desocupació. Tam-

bé per pal·liar els efectes de la cri-
si i garantir l’accés a productes de
primera necessitat, la Xarxa So-
lidària Gramenet ha repartit gai-
rebé 90 cistelles a famílies vul-
nerables que han perdut o vist
reduïda la seva font d’ingressos.
Des de l’entitat denuncien la si-
tuació d’emergència alimentària
i demanen mesures al consistori.

Una treballadora dels serveis socials classifica aliments. Foto: ACN

Ajudes de 400 euros i recapte
solidari per fer front a la crisi

Solidaritat | Santa Coloma dona pinso a la protectora d’animals
Els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet van fer dimecres passat una dona-
ció solidària conjunta de 400 quilograms de pinso per als animals del Centre Comarcal d’A-
tenció d’Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC), situat al barri badaloní de Pomar.



línianord.cat 23 d’abril del 2020

9 | 

Sant Adrià

La policia registra gairebé 
un miler de multes a la ciutat
CONFINAMENT4El nombre de
sancions interposades per la po-
licia per no complir amb el con-
finament a Sant Adrià de Besòs
gairebé supera el miler. Entre la
Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra ja han registrat més de
966 multes durant aquestes set-
manes des que es va decretar
l’estat d’alarma. 

Segons ha detallat a través de
les xarxes socials l’alcalde Joan
Callau, el cos policial del muni-
cipi fins dilluns havia interposat
un total de 441 sancions a per-
sones i tres a establiments per no

respectar la quarantena pre-
ventiva decretada. Pel que fa
als Mossos d’Esquadra, la xifra
d’expedients oberts a la ciutat és
lleugerament superior, ja que s’e-
leva fins a les 522 persones.

Només en la primera set-
mana des que es va decretar
l’estat d’alarma el dissabte 14 de
març, la Policia Local va san-
cionar un total de 120 persones.
Això suposa que, malgrat que la
xifra ha augmentat considera-
blement, no ho ha fet al mateix
ritme que els primers dies de
quarantena.

GENT GRAN4Diverses dota-
cions dels Bombers de la Gene-
ralitat van acudir aquest dime-
cres a la residència Matacàs de
Sant Adrià de Besòs per realitzar
tasques de  desinfecció i de sec-
torització del centre. Aquest
equipament -que ja va ser des-
infectat d’urgència per la Unitat
Militar d’Emergències (UME)
de l’exèrcit espanyol- podria
convertir-se en el segon geriàtric
intervingut per la Generalitat
al municipi després de registrar
36 morts entre els usuaris des de
l’inici de la pandèmia del coro-
navirus.

L’actuació dels bombers bus-
ca estabilitzar la situació del
centre, que ja ha patit nombro-
ses baixes entre el personal, tal
com va denunciar la setmana
passada l’alcalde de Sant Adrià,
Joan Callau. “Seguim reiterant la
necessitat d’ajuda urgent. De-
manem a la Generalitat que
prengui les mesures oportunes
en aquesta situació, posant a
disposició més mitjans personals
o la intervenció directa del cen-

tre”, apuntava el socialista a tra-
vés d’un comunicat.

OPEN ARMS
També els voluntaris de Proacti-
va Open Arms han volgut donar
suport als treballadors de la re-
sidència Matacàs. Un grup de
membres de l’ONG badalonina li-
derada per Òscar Camps van

acudir dissabte a l’equipament
per ajudar amb les proves de
detecció de la malaltia entre els
usuaris. Precisament per tal de
poder contribuir a detectar pre-
coçment la Covid-19 i frenar els
contagis, l’organització ha posat
disposició del Govern català un
operatiu amb prop de 30 vehicles
i més de 70 voluntaris.

Els bombers desinfecten la residència Matacàs. Foto: Aj. de Sant Adrià 

Els bombers intervenen per
desinfectar el geriàtric Matacàs

Solidaritat | Donació de 100 quilos d’aliments
L’Hotel Golden Tulip i la cadena d’allotjaments ZT Hotels han fet una donació
de 100 quilos de productes alimentaris per pal·liar la situació d’emergència ali-
mentària de moltes famílies en risc d’exclusió social de Sant Adrià de Besòs.
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Montgat | Tiana

El Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya ha de-
cidit intervenir la gestió sanità-
ria de la residència de Sant Ce-
brià de Tiana, que serà assumi-
da per Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA). La resolució no-
mena com a nova directora i co-
ordinadora de l’activitat assis-
tencial del geriàtric Anna Ferré
Jodra, cap de servei del Centre
Sociosanitari El Carme de Ba-
dalona. Això suposa que els pro-
fessionals de BSA s’encarregaran
de tot aquest vessant mèdic del
centre. 

Tanmateix, la responsabili-
tat de cessar l’actual empresa
gestora de l’equipament muni-
cipal i d’atribuir la direcció a
una altra entitat o organització
recau en mans de l’Ajuntament
de Tiana. Des de l’esclat de la

pandèmia del coronavirus ja
s’han produït almenys 27 morts
entre els interns del geriàtric
municipal.

Segons detalla el consistori
en un comunicat, l’equip de BSA
s’encarregarà de dur a terme
tota l’activitat assistencial de la
residència, que inclou la gestió i
aïllament dels usuaris, la neteja,
el diagnòstic i, si escau, la deri-
vació a altres centres de les per-
sones amb símptomes més
greus. Amb aquesta intervenció,
també s’obrirà un expedient per
realitzar un informe de la situa-
ció del geriàtric i un balanç de
l’actuació duta a terme pels pro-
fessionals de BSA.

En tractar-se d’un equipa-
ment de titularitat municipal i a
diferència de les altres vuit resi-
dències intervingudes íntegra-
ment per la Generalitat, Salut
considera que ha de ser el con-
sistori qui procedeixi a suspen-
dre temporalment la prestació
del servei per part de l’actual ad-

judicatari del centre. L’Ajunta-
ment també ha de ser qui atri-
bueixi la gestió del geriàtric a una
altra empresa o organització.

El consistori ha confirmat
també que ja s’han produït al-
menys 27 morts entre els usua-
ris des de l’inici de la pandèmia.
Del total de 88 residents, només

queden al centre 46 persones, 31
de les quals han donat positiu a
les proves de detecció de la ma-
laltia. Els únics 12 interns nega-
tius han estat aïllats a la segona
planta de l’equipament.

La intervenció sanitària del
geriàtric es produeix després
que l’Ajuntament presentés una

denúncia contra l’empresa ges-
tora per investigar una possible
“desatenció” dels interns. El
grup de Junts per Tiana celebra
la decisió però denuncia que la
confirmació de defuncions i con-
tagiats no es va fer pública fins a
l’11 d’abril, malgrat les sospites
i neguit manifestat per les famílies.

Intervenció sanitàriaalgeriàtric

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

Anton Rosa
TIANA

Montgat | Mor Josep Massaguer, exjugador de la Penya
L’exjugador montgatí de la Penya Josep Massaguer ha mort per coronavirus als 91
anys. Segons informa l’Ara, Massaguer -que va jugar cinc temporades de verd-i-ne-
gre- portava uns anys vivint a la residència Ballesol de Badalona amb la seva dona.

» Badalona Serveis Assistencials assumeix la gestió sanitària de la residència Sant Cebrià de Tiana
» Des de l’esclat de la pandèmia del coronavirus ja s’han produït almenys 27 morts entre els usuaris
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L’ACB ha estat una de les pri-
meres lligues professionals que
ha decidit intentar coronar un
campió... i ho vol fer a través d’un
play-off que jugarien (el condi-
cional, en aquest cas, és vital) els
12 primers classificats de l’ACB
després de les primeres 23 jor-
nades. En altres paraules, la Pe-
nya és un dels equips que opta-
rà a alçar el títol del curs 2019-20.

Així es va decidir, per unani-
mitat, en una reunió celebrada
telemàticament dilluns passat
amb els responsables de la lliga
i els presidents dels 18 clubs
participants. Antonio Martín,
president de la lliga, va felicitar-
se per aquest consens (és poc ha-
bitual que les votacions tirin en-
davant per unanimitat) i va
anunciar que la trobada va ser-
vir també per determinar que
aquest curs acabarà sense que
cap equip baixi a la lliga LEB Or.

EL 10 DE JULIOL, DATA LÍMIT
Aquest play-offes jugaria en una
seu única (Tenerife, Las Palmas,
Andorra i Madrid s’han ofert per
acollir-lo) i a tot estirar hauria
d’estar resolt el 10 de juliol. A
més, els clubs han pactat que,
com a mínim, els equips hauran
de fer una pretemporada de tres
setmanes, cosa que fa pensar
que haurien de posar-se en mar-
xa a finals del mes que ve.

El sistema de competició ha
fet que es divideixin els aspirants
en dos grups de sis; jugaran tots
contra tots i els dos primers de
cada grup accediran a la semifi-
nal i, els dos millors d’aquesta sè-
rie, es jugaran el títol.

La Penya ha quedat enqua-
drada al grup A amb el Barça, l’I-
berostar Tenerife, el RETABet
Bilbao Basket, el Kirolbet Bas-
konia i l’Unicaja de Màlaga. 

Pau Arriaga
BADALONA

Futbol americà | Els Dracs saben que la FEFA vol acabar el curs
Els Badalona Dracs saben que la intenció de la Federació Espanyola de Futbol Americà és

acabar les lligues. La FEFA s’ha marcat el 30 de juny com a data màxima de finalització de les
competicions, tot i que no descarta haver-les de cloure a finals d’estiu, a mitjans de setembre.

Tres jugadores de l’Industrias
lluiten contra el coronavirus

L’Industrias Santa
Coloma està ‘jugant
el partit’ contra el
coronavirus amb

tres titulars. Sandra Alegre, Ma-
ribel Sepúlveda i Luna Martínez,
jugadores del primer equip, tre-
ballen també en el sector sanita-
ri i estan combatent la pandèmia.

Sepúlveda vesteix de blanc
des de fa 11 temporades i treba-
lla en l’atenció telefònica en un
hospital. Explica que la seva fei-
na desgasta molt mentalment, tot
i que diu que una situació actu-
al ha de servir per treure el mi-
llor de les persones. 

Alegre també és una de les ve-
teranes, ja que tenint només 23
anys ja fa una dècada que és a
l’Industrias i és auxiliar admi-
nistrativa en el servei d’urgències
d’un centre que atén persones
amb problemes respiratoris de-
rivats de la Covid-19.

Per últim, Martínez, que no-
més fa un any que juga al club,
treballa en una residència de la
tercera edat. La jugadora asse-
gura que el més difícil és mante-
nir la distància de seguretat amb
els i les usuàries. La lliçó que treu
de la pandèmia és que la societat
ha de viure d’una altra manera.

La Penya jugarà el ‘play-off’ 
pel títol de l’ACB... si es disputa

Sandra Alegre, una de les jugadores del sènior femení. Foto: ISC
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L’ACB té la intenció de coronar un campió. Foto: CJB
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Ja fa dotze anys que la Sara, que ha emi-
grat a Dublín, no sap res de la Lejla, però,
quan rep una trucada seva demanant-li
que torni a Bòsnia, ho fa. La Lejla vol bus-
car el seu germà, desaparegut durant la
guerra, i per això totes dues emprenen
un viatge en cotxe des de Mostar fins a
Viena, tot revivint els traumes del conflicte
que encara ressonen al seu cap.

Llibres

Atrapa la llebre
Lana Bastašic

La companyia de teatre DARA, com to-
tes les entitats culturals, fa setmanes
que va haver d’aturar la seva activitat. Per
això, els seus integrants han volgut con-
vertir casa seva en un escenari improvi-
sat i han creat el seu primer curtmetrat-
ge, #Coronfinats. L’ha escrit i dirigit el dra-
maturg Roc Esquius, responsable de
tots els èxits teatrals del grup.

Teatre

#Coronfinats
Companyia DARA

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien,
ha publicat aquest abril el seu primer disc
en solitari. Es tracta d’Earth, un LP signat
amb el pseudònim artístic EOB que inclou
nou cançons en les quals ha treballat du-
rant set anys, segons ha explicat el ma-
teix artista. L’estrena de l’àlbum arriba des-
prés d’haver avançat els singles Shangri-
La, Olympik i Cloack of the night.

Música

La segona temporada d’After life, la da-
rrera sèrie de Ricky Gervais, aterra a Net-
flix després de l’èxit de la primera entre-
ga. En Tony (Gervais), un home que ha
perdut les ganes de viure arran de la mort
de la seva dona, intentarà ser més bona
persona i tractar millor els qui l’envolten,
que li perdonen tot perquè entenen les
seves circumstàncies difícils.

Pelis i sèries

After life
Ricky Gervais

Earth
Ed O’Brien

Cicle Gaudí a casa
L’Acadèmia del Cinema Català va impulsar el Cicle Gau-
dí, un circuit estable de cinema, amb l’objectiu de fer
arribar les pel·lícules catalanes arreu del territori. Ara,

amb tot el país confinat, el projecte s’ha hagut de rein-
ventar per arribar a casa dels espectadors i ho ha fet grà-
cies a la col·laboració de FilminCAT i l’Institut Català de
les Empreses Culturals. La iniciativa va començar amb el
film La hija de un ladrón, que es va poder veure a Filmin
del 19 al 22 d’abril, i seguirà amb altres títols reconeguts

del cinema català que han format part del cicle. 

Nascut a Terrassa el 1996, Miki Núñez ha estat en con-
tacte amb la música des de petit. Després d’anys de for-
mació, quan encara anava a l’institut va decidir formar
una banda amb els seus amics, Dalton Bang, amb la

qual ha animat desenes de festes majors arreu de Cata-
lunya. Però el punt d’inflexió per a Núñez va ser la seva
participació a OT 2018, un talent show en què va que-

dar sisè, tot just a les portes de la final. Arran del seu pas
pel programa, es va convertir en el representant d’Es-
panya a Eurovisió 2019 i, uns mesos més tard, va publi-
car el seu primer àlbum, Amuza. Ara, en plena pandè-
mia, el terrassenc ha aplegat un gran nombre d’amics i
companys de professió per fer una versió solidària de la
seva cançó Escriurem. Hi han participat artistes com Ju-
dit Neddermann, Cesk Freixas o Lildami, entre molts
d’altres. Tots els beneficis que s’aconsegueixin amb el
tema es destinaran a la campanya #JoEmCorono, que

recapta fons per a la recerca del coronavirus.

M I K I  N Ú Ñ E ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver concursat a OT 2018
Arran d’això, va representar Espanya a Eurovisió

Famosos

Versionar ‘Escriurem’ amb molts artistes
Els beneficis es destinaran a la iniciativa #JoEmCorono

Aplaudeixen el gest del cantant
A més, la versió ha agradat molt als seus seguidors

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Sakura Wars
Project Sakura Wars és la nova entrega de la saga Sakura Wars. Es tracta d’un

joc de rol que traslladarà els jugadors al Tòquio imperial dels anys 40.

No t’ho perdis

Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

CLASSES VIRTUALS

Abdominals, esquats o flexions són exercicis 
bàsics i senzills que es poden fer a casa

BALL

EXERCICIS BÀSICS

AMB AMICS

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

i ESPORT

Amb el confinament, el nostre món ha quedat reduït a
casa nostra, de manera que les activitats que acostu-
màvem a fer a l’exterior ara poden quedar oblidades. És

el cas de l’exercici físic, que, paradoxalment, és més necessari
que mai durant la quarantena, ja que correm el perill de pas-
sar-nos el dia asseguts. Per aquest motiu, és important adap-
tar-nos a les circumstàncies i mantenir-nos en forma sense
sortir de casa. 
Si tens la motivació adequada però no saps per on comen-

çar, és molt recomanable buscar classes virtuals (YouTube n’es-
tà ple) i seguir els passos que t’indiqui un professional en la
matèria. Tant si decideixes fer servir aquesta ajuda com si en-
trenes pel teu compte, hi ha exercicis bàsics que no faltaran a
la teva rutina, com els abdominals, els esquats o les flexions.
Pot ser que, per manca de costum o per una qüestió de

gustos, seguir una taula d’exercicis no et motivi prou. En
aquest cas, pots optar per fer classes de ball, una manera de
fer esport més entretinguda. D’altra banda, pots quedar amb
algú per videotrucada per fer la classe i, així, no te la saltaràs.

Mantenir-se en forma a casa

Si no saps per on començar, pots buscar classes
virtuals a YouTube o altres plataformes

Les claus

Si seguir una taula d’exercicis no et motiva prou, prova de fer 
classes de ball, com zumba o aeròbic: esport i diversió alhora

Per assegurar-te de no fer ‘campana’, queda amb 
algun amic o amiga per fer la classe via videotrucada
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