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EnrocatsXavier García Albiol
“Guijarro ha de
formar part de la
solució, però jo 
he de ser l’alcalde”

“O trobem una
solució o tota
l’esquerra va 
de cap al fracàs”

Dolors Sabater
“El PSC ja no 
té legitimitat
per liderar
l’alcaldia”

Aïda Llauradó
“El conflicte
entre Guanyem
i el PSC s’ha de
poder resoldre”

Rubén Guijarro
“Albiol sap
que el PSC
pot ser l’únic
catalitzador”

David Torrents
“El nou
plantejament
del PSC no 
és de rebut”

Guijarro es postula i planteja un govern amb tots els
partits a Badalona mentre Sabater avisa que no cedirà

Alex Montornès
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“Es podrien haver evitat
morts”: parlen famílies de
la residència Sant Cebrià

ESPORTS pàg 12

L’Snatt’s Sant Adrià de Pepe
Aneas sabrà si puja de nou
a la Lliga Femenina en pocs dies
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Badalona és un cas molt especial,
que diria Enric Juliana. Dimarts
de la setmana passada la ciutat se
n’anava a dormir amb el seu al-
calde socialista detingut en un
episodi sorprenent i aquest dilluns
es llevava amb el número 3 de la
llista del PSC anunciant la seva
candidatura a l’alcaldia. Però no
només això, sinó proposant un go-
vern de concentració de tots els
partits quan fins ara el mateix PSC
no veia cap problema a governar
la quarta ciutat de Catalunya amb
8 regidors. La pandèmia ho ha
canviat tot, argumenten, però el vi-
rus fa setmanes que corre i aques-
ta proposta ni s’intuïa.

Sigui com sigui, Badalona és
un cas molt especial, sí. Un labo-
ratori polític, han dit altres. Que-
den poc més de 10 dies per al ple
d’investidura, previsiblement el 12
de maig. Dies d’enrocament, de
propostes sorprenents, qui sap si
de girs de guió d’última hora i, so-
bretot, d’alt voltatge polític. Perquè
canviant Álex Pastor per Rubén
Guijarro i proposta de govern de
concentració a banda, el pano-
rama és calcat al de l’any passat.
El déjà vu es fa inevitable. 

Però hi ha una diferència subs-
tancial: aquest cop Dolors Sabater
assegura que no cedirà. També ho
va dir fa un any, pensaran alguns,
i finalment va cedir. Cert. Però ales-
hores ja hi havia part del seu par-
tit que optava per no fer alcalde
Pastor i ara l’experiència els ha re-
forçat. Sabater admet que el “mal
menor” –així van definir Pastor–
no ha anat bé i ara ella tampoc està
disposada a repetir una jugada si-
milar. Si cal, ja ho ha dit, comba-
trà Albiol des de l’oposició. L’ob-
jectiu final és que el 2023 el po-
pular no tregui majoria absoluta.
I potser ara precisament el “mal
menor” és que governi en minoria.

ALBIOL ES FREGA LES MANS
Diverses fonts asseguren a Línia
Nord, però, que a hores d’ara no
veuen impossible un acord entre
Guanyem, PSC, ERC, els comuns
i JxCat que permeti un govern am-
pli de progrés. Ara bé, en una en-
trevista a aquesta mateixa publi-
cació, Guijarro allunya aquesta
idea i es reafirma en la seva apos-
ta per un govern on també hi si-
gui el PP d’Albiol. Un Albiol que al-
hora nega que doni suport a Gui-
jarro per liderar aquest govern de
concentració, però que veuria
amb bons ulls un gran acord de
governabilitat de tots els partits
amb ell d’alcalde. En el fons sap

que això és impossible, però tam-
bé sap que mentre es parla d’a-
questa proposta –que, per cert, se-
gons Sabater hauria llançat ell
primer i després l’hauria recollit
Guijarro–no es parla d’un possi-
ble govern ampli de progrés. Em-
bolica que fa fort i, mentrestant, la
vara d’alcalde s’apropa al popular.

El PSC assegura que la seva
proposta és sincera i honesta, que
seria el millor per a la ciutat. Però
a ningú se li escapa que l’afer
Pastor els ha colpejat durament,
que partien d’una posició nego-
ciadora feble i que gràcies a aques-
ta proposta han aconseguit tornar
a prendre la iniciativa i situar el de-
bat on els interessa. Si progressés,
evitarien mullar-se entre Albiol i
Sabater i es quedarien al govern.
Si fracassa i acaba governant Al-
biol, sempre podran dir que no ha
sigut per culpa seva: ells ja havien
proposat una alternativa i altres
s’hi han negat. En tots dos casos,
a més, guanyen temps per refer-se.

La partida d’escacs –a Pastor
se’l comparava sempre amb un ju-
gador d’escacs–es reactiva i ningú
sap com acabarà. “Hi pot haver una
sorpresa fins a l’últim minut”, ad-
met Albiol. Podria ser, com també
que el PSC no cedís, Sabater tam-
poc i el PP tornés a governar un
gran ajuntament a Catalunya. I això
sí que seria un cas molt especial.

» Guijarro es postula per ser el nou alcalde de Badalona amb un govern de tots els partits
» Albiol es reivindica per a l’alcaldia i Sabater vol liderar un govern ampli de progrés

Un spin-off inesperat

Arnau Nadeu
BADALONA

COMUNICAT PÚBLIC4Sheila
Ramos, exdona d’Álex Pastor, va
fer públic un comunicat diven-
dres de la setmana passada en
defensa del seu exmarit. “No és
addicte a cap substància, la seva
única addicció era la feina i la fa-
mília”, va assegurar Ramos en
aquest escrit on demanava ex-
pressament que es fes públic.

“Aquella nit l’Álex va sortir a
buscar un gos per regalar-lo a les
nostres filles, amb un permís au-
toritzat per fer el desplaçament

que li havia donat prèviament la
protectora d’animals”, detallava
l’exdona de Pastor. “En aquells
moments es trobava prenent-se
medicaments que li havien re-
ceptat arran de la baixa durant
el mes de febrer”, afegia.

“Considero que tothom pot
cometre un error, però crec que
està sent desproporcionada la
difusió mediàtica tan negativa
envers la seva imatge sense ni
tan sols contrastar els fets”, con-
cloïa decebuda.

L’exdona d’Álex Pastor:
“No és addicte a cap substància”

Rubén Guijarro era la mà dreta d’Álex Pastor. Foto: Eduard Batlles/ACN

Quants
regidors
té cada
partit
al ple?

Total: 27



3 | 

línianord.cat30 d’abril del 2020En Portada

De debò es veuria en un govern
de 27 regidors juntament amb
Sabater, Torrents...?
Jo aposto més per un gran acord
de governabilitat. Un gran pacte
que reflecteixi la voluntat real dels
veïns expressada a les urnes.

Per què ha recollit el guant de
Guijarro?
Perquè entenia que la seva pro-
posta era el reconeixement al fet
que des de la confrontació ideolò-
gica no ens en sortirem.

Guijarro diu que té el suport implí-
cit de vostè per fer possible un
gran govern d’unitat liderat per ell.
Nosaltres no contemplem cap altre
escenari que no sigui el de presen-
tar la meva candidatura a l’alcaldia.
Les interpretacions del PSC em
semblen un exercici de fantasia im-
portant. Coincidim amb ells que
ens calen amplis consensos per tirar
endavant la ciutat, però respectant
la voluntat dels veïns. Jo a Guijarro li
dono suport perquè formi part de
la solució, però l’alcalde he de ser jo. 

Mentre es parla d’aquest govern
dels 27 no es parla d’un possible
pacte de les forces progressis-
tes, i això a vostè ja li va bé...
A Guanyem, ERC i JxCat això ni els
distreu ni els provoca cap reflexió.
Ells només volen repetir un pacte
de perdedors. Estan obsessionats.

Si el PSC i la resta no s’entenen,
ja es veu governant en minoria?
Tractant-se de Badalona, fins a l’úl-
tim minut sempre pot aparèixer
una sorpresa. Seria el penúltim
despropòsit dels partits de l’oposi-
ció. Espero que aquest cop el PSC
actuï amb responsabilitat.

Xavier García Albiol

“Les interpretacions
del PSC em semblen

un exercici de
fantasia important”

Per què creu que ara el PSC aposta
per un govern de tots els grups
municipals?
Suposo que és conscient de les ex-
tremes limitacions que l’han portat
al bloqueig municipal governant en
minoria. Però també podria ser que
estigui plantejant un escenari im-
possible per si acaba governant Al-
biol culpar-ne la resta de forces. 

Un cop més, tots a remolc de l’es-
tratègia del PSC...
Bé, no sé si és estratègia seva, perquè
aquesta proposta de govern de con-
centració ja me la va fer Albiol per te-
lèfon poc després de la detenció i
dimissió de Pastor, i jo a ell ja li vaig
dir que un govern amb forces tan
antagòniques és inviable. Albiol està
intentant trencar l’opció d’un govern
ampli de progrés i el PSC li està se-
guint el joc. Potser perquè es de-
canta per ell o potser per tenir més
força negociadora amb nosaltres.

Tornaran a cedir i faran alcalde
Guijarro, si es compromet a no in-
cloure el PP al govern?
No, aquesta vegada no perquè l’acte
de generositat que vam fer l’any pas-
sat ha tingut conseqüències nefas-
tes per a la ciutat. I crec que el PSC ja
no té legitimitat per liderar l’alcaldia.
Ara bé, sí que és molt necessari i im-
portant per conformar un govern de
progrés de majoria absoluta.

Fa un any també deien que no ce-
dirien i finalment ho van fer.
Sí, però repeteixo: ja hem tingut l’ex-
periència i no ha anat bé.

S’està parlant massa de noms?
És que els noms porten implícit un
projecte de ciutat. Són l’etiqueta de
quina Badalona volem construir.

Dolors Sabater

“Albiol vol impedir
un govern ampli 

de progrés i el PSC 
li segueix el joc”

Té el suport d’Albiol perquè sigui
vostè qui lideri el govern dels 27
regidors que proposa?
A ningú se li escapa que el PSC és
l’única força que pot fer de catalit-
zador i sintetitzar les diverses sensi-
bilitats que hi ha al plenari. Albiol va
celebrar la nostra idea i ens va en-
carregar la responsabilitat de con-
vèncer “els nostres socis”, que diu ell.
Per tant, implícitament ens atorga
aquest paper central perquè sap
que ell no ho pot aconseguir. 

Faria aquest govern dels 27 igu-
alment amb Albiol d’alcalde, o la
condició és que el lideri vostè?
En cap moment la condició és que
el lideri jo. Si hi ha algú altre que és
capaç d’articular aquest govern de
màxima unitat, ho valorarem. No
posarem pals a les rodes. Però és evi-
dent que les possibilitats que això
passi depenen que ho articuli el PSC.

No creu que Albiol li ha recollit el
guant perquè sap que és una pro-
posta que neix morta i que ho
embolica tot més?
No entraré a valorar cap suposada
estratègia que pugui tenir ningú.
Nosaltres hem fet una proposta ho-
nesta i sincera.

Descarta un acord amb la resta
de forces de progrés, deixant Al-
biol al marge?
Ningú ha de quedar exclòs d’aquest
nou govern, es digui com es digui.
No podem perdre potencial.

Encara que li plantegessin altres
candidats que no fossin Sabater?
Escoltaré i valoraré tot el que se’m
proposi, però nosaltres volem lide-
rar un nou govern de màxima uni-
tat. Estem capacitats per fer-ho.

Rubén Guijarro

“No s’ha d’excloure
ningú del nou

govern; no podem
perdre potencial”

Es repetirà la història?
» Albiol nega que doni suport a Guijarro per liderar un govern de tots els grups municipals

» Sabater diu que ara no cedirà mentre que Guijarro allunya un possible govern ampli d’esquerres 

Tornem a estar igual que el 2019.
Sí, realment tornem a estar en una
situació endimoniada. Es parla molt
de qui ha de tenir l’alcaldia i gens de
què és el que volem fer amb el nou
govern. La casa per la teulada.

Aquest cop estan disposats a
tornar a cedir i investir Guijarro
si es compromet a deixar fora del
govern el PP?
És una pregunta molt complicada.
Ara per ara no contemplem cap
altre candidat que no sigui Dolors
Sabater. No podem perdre el seu ca-
pital. Però més enllà de si algú ha de
fer un pas al costat o no, per a nos-
altres és molt més important parlar
de política. O trobem una solució o
tota l’esquerra va de cap al fracàs.

L’aposta de Guijarro és un go-
vern de 27 regidors. S’hi veuen?
Nosaltres un govern amb el PP no el
farem, lògicament. Tenim models
antagònics. Però estem oberts a
parlar amb el PP de tot allò que es
pugui consensuar. Ara bé, la ciutat
necessita una majoria de progrés de
16 regidors, independentment que
el govern acabi sent de 16 regidors
o de menys. Això ja es veurà.

Estarien disposats a estudiar un
candidat alternatiu, com Aïda Llau-
radó o un del seu propi grup?
Ningú ens ha vingut amb una pro-
posta alternativa amb cara i ulls. És
un escenari que no contemplem.
No creem falses expectatives. La
nostra candidata és Dolors Sabater.

És optimista?
O ens descarreguem les motxilles,
posem els comptadors a zero i fem
un reset, o fins que no hi hagi un canvi
generacional no ens en sortirem.

Alex Montornès

“O fem un reset o no
ens en sortirem fins

que no hi hagi un
canvi generacional”

Com veu la proposta del PSC?
Crec que és un error plantejar un
acord amb el PP per fer un govern.
De fet, no coincideix amb el que
hem fet fins ara a l’Ajuntament.
Nosaltres descartem formar part
d’un executiu on hi hagi el PP. El go-
vern ha de ser d’esquerres i ampliat.

Pressionarà el PSC per portar-lo
cap aquí?
Nosaltres seguirem defensant un
govern ampli d’esquerres. Aquí hi
ha un conflicte entre Guanyem i el
PSC que s’ha de poder resoldre. I
nosaltres ho volem facilitar. No cal
canviar el rumb ni fer invents amb
el PP. Cal seure amb els partits d’es-
querres i aparcar els personalismes.

Aïda Llauradó

Anem cap a un govern en mino-
ria del PP?
Jo sincerament crec que no. Tots, PP
inclòs, sabem que un govern en mi-
noria no podrà tirar endavant la ciu-
tat en plena crisi. Alguns dels blocs
s’hauran de trencar: o el PP s’enten-
drà amb el PSC o el PSC amb les for-
ces progressistes. Hi ha d’haver un
govern de 14 regidors com a mínim.

Sembla que el PSC ha tornat a si-
tuar el debat on li interessa...
Possiblement vol esgotar totes les
vies per evitar que hi hagi un govern
progressista ampli. Trobo que aquest
nou plantejament del PSC no és de
rebut. Aquest cop no cedirem.

David Torrents
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No sé si la gent di-
umenge va ser res-

ponsable o no. Ni vaig
sortir ni visc en una ciutat. Així que no
ho vaig veure. El que sí que sé és que
la base pel control social, polític i eco-
nòmic d’una societat és convèncer-los
que no són responsables i que, per tant,
no poden prendre decisions.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una cosa que m’agra-
da molt de fer i que

trobo a faltar ara que no-
més tinc dues persones amb qui in-
teractuar en directe és pensar con-
juntament. És a dir, dubtar en veu alta
i anar construint. Converses llargues,
sense arribar a gaires conclusions,
però que et deixen llavors a dins.

@BelOlid

Si el que no t’agrada
del català és que és de

burgesos, parla’l i fes-lo
també dels teus pobles i barris. Si el
que no t’agrada del català és que és
provincià, parla’l i fes-lo urbà i tan
elevat com tu. Però, si el que no t’a-
grada del català és el català, ja és un al-
tre tema.

El ministro Marlaska ha
anunciado que Interior

está trabajando para de-
portar pronto a unas 600 personas tu-
necinas que llevan meses en Melilla. En
vez de realizar un traslado urgente a la
península ante el hacinamiento en el
CETI, anuncia una deportación colec-
tiva en plena pandemia.

@offxelia@DavidVinyals @Andres_gberrio

La lupa

Pràcticament deu mesos després que
Álex Pastor fos proclamat alcalde en un
ple d’infart, tornem al punt de partida.

No farem llenya de l’arbre caigut ni ti-
rarem llenya al foc, ara no toca. Diuen les
cròniques que, en aquell espaterrat i an-
goixós ple del mes de juny, l’arriscada  ju-
gada del PSC a La Badalona Valenta va
funcionar i, en l’últim minut, la candida-
ta d’aquesta coalició electoral, Dolors
Sabater, va retirar la seva candidatura. Va
ser així com el candidat Pastor va acon-
seguir ser nomenat alcalde amb 15 vots.

Més tard, el mes de juliol, se signaria
un acord de govern amb En Comú Po-
dem, amb la qual cosa serien vuit els re-
gidors que es repartirien el cartipàs, en-
cara lluny de la majoria necessària per po-
der governar amb tranquil·litat. Parlar dels
problemes i les dificultats d’aquests me-
sos amb una oposició dispo-
sada a no fer compliments no
és el més important ara.

La candidata de La Bada-
lona Valenta, molt incòmoda
i tensa durant tot el ple d’in-
vestidura, va justificar la seva
retirada amb un discurs molt
dur dirigit als socialistes i, sobretot, per evi-
tar, segons va dir, “que les polítiques xe-
nòfobes del candidat del PP tornessin a
l’alcaldia”, oblidant-se qui va ser qui va ali-
mentar la fera.

La cap de llista d’En Comú Podem,
Aïda Llauradó -alcaldessa accidental en
l’actualitat- va reclamar i insistir en la ne-
cessitat que les tres forces d’esquerres pro-
gressistes presents al consistori “hauríem
de posar-nos d’acord per governar junts”,
posant en primer lloc el que les uneix, que
no és una altra cosa, o hauria de ser, que
treballar per aconseguir el benestar dels
badalonins i badalonines, aparcant altres
qüestions més personals o partidistes.

Durant aquest mesos, hem vist com
ERC se separava de Guanyem i creava el
seu propi grup municipal, amb la qual

cosa Guanyem es quedava només amb
quatre regidors.

Mentrestant, el candidat del PP, Xa-
vier García Albiol, continuava atiant el foc
repartint castanyots a uns i altres, acusant-
los de ser els culpables d’allò que passa a
la ciutat -sort que encara no havia apa-
regut la maleïda pandèmia!-, ja que ell no
era l’alcalde per culpa del “pacte entre per-
dedors”. Possiblement, el candidat del PP
no sàpiga que per ser l’alcalde necessita
la majoria de vots del consistori, ja que són
els regidors i les regidores els qui deci-
deixen amb el seu vot qui ha de ser l’al-
calde o l’alcaldessa.

També és cert que, si cap candidat no
aconsegueix els catorze vots necessaris per
ser proclamat alcalde o alcaldessa, és no-
menat el candidat o la candidata amb ma-
jor nombre de regidors.

Ara ens trobem de nou en una situa-
ció semblant, s’ha de tornar a començar
el joc de les cadires. Després de la fulmi-
nant dimissió de l’alcalde Pastor per mo-
tius de sobra coneguts, en els pròxims dies
s’ha de nomenar un  nou batlle.

És curiós escoltar o llegir les declara-
cions dels que ja s’han postulat per ocu-
par la cadira més alta del saló de plens.
Tots volen el millor per a Badalona, ara bé,
només serà possible si ells són els elegits
per ocupar l’alcaldia. Si no, la ciutat con-
tinuarà patint tots els mals coneguts -i més
que en vindran- i mai sortirem d’aques-
ta situació tan esgarrifosa i inestable.

És cert que, quan diuen que volen el
millor per a Badalona, no expliquen ben
bé com i amb qui ho aconseguiran, només
ens diuen que ells volen ser l’alcalde o l’al-

caldessa i prou. La modèstia no sembla ser
la característica principal de cap dels
candidats. El programa i l’equip són se-
cundaris. 

Si les esquerres no arriben a un acord,
és evident que això beneficiarà el candi-
dat de la dreta i el resultat final és que qui
perdrà serà Badalona. O ja hem oblidat el
que va passar durant l’etapa d’Albiol? 

Algú s’explica com és possible que a
una ciutat com la nostra no hi hagi cap
possibilitat d’entesa entre les esquerres
progressistes, si el que volen veritablement
és millorar les condicions de vida dels tre-
balladors i les treballadores?

Si fa no fa, totes les esquerres fan i de-
fensen propostes en els seus programes
electorals que, sens dubte, canviarien la
ciutat. Mesures necessàries per millorar
la vida de la gent i transformar la ciutat co-

incideixen en els programes
dels partits d’esquerres. Per
què no prioritzen un progra-
ma de govern comú en lloc de
barallar-se per qui ha d’ocu-
par la cadira de l’alcaldia?

La iniciativa correspon a
l’actual equip de govern for-

mat pel PSC i ECP, liderat per l’alcaldes-
sa Llauradó. Són ells els que han de bus-
car la manera de sumar per evitar conti-
nuar en aquest embolic. Potser no es re-
fien els uns dels altres? O és que es vol mes-
clar l’oli i l’aigua? 

Diuen que segones parts mai són bo-
nes. Doncs bé, ens trobem en una situa-
ció semblant a la de fa uns deu mesos.
Però amb la diferència que ara ja res no
serà igual. Hi ha qui no vol perdre allò que
podria ser la seva última oportunitat.

Solucionar els greus problemes de
Badalona no sembla que sigui real-
ment la prioritat d’alguns. L’esquerra
continua barallant-se mentre la dreta
continua atiant el foc i esperant la seva
oportunitat per aconseguir allò que l’es-
querra no ha sabut assolir.

Per què no prioritzen un programa de 
govern comú en lloc de barallar-se per qui

ha d’ocupar la cadira de l’alcaldia?

per Pedro Jesús Fernández

Tornar enrere
Els semàfors

FCC
Un jutge ha desestimat la demanada per
vulneració del dret a l’honor interposada
per l’empresa FCC contra el tècnic de l’A-
juntament de Badalona que va elaborar
l’informe on s’apuntaven possibles irre-
gularitats en la contractació del servei.  

pàgina 6

Aj. de Sant Adrià
L’Ajuntament de Sant Adrià ha hagut de
fer marxa enrere en la instal·lació d’un
centre per a toxicòmans al poliesportiu

de la Mina després d’una concentració de
protesta. Haurà de buscar un pla B per

combatre els narcopisos a Venus i Saturn. 
pàgina 10

Hospital Esperit Sant
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa

Coloma de Gramenet afronta la deses-
calada amb optimisme. El centre no-

més manté ingressades 12 persones in-
fectades per coronavirus, una xifra molt

lluny del pic de setmanes enrere. 
pàgina 8
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Safata d’entrada

Soc funcionari del Reino de Es-
paña i això em confina encara
més davant la Covid-19. Ja van
dos cops que vaig a la farmàcia
per tal de recollir una masca-
reta. El problema informàtic
em diu que el meu número, el
que l’administració espanyola
m’ha assignat, no em permet
recollir la mascareta. En fi,
“vuelva usted mañana”. Per
ara he decidit que no puc con-
fiar en la competència dels in-
competents. Aquesta política
prepotent està fent impossible
el possible.

Mascaretes
per David Rabadà

Somriures i llàgrimes
per Jordi Lleal 

En aquests dies de reclusió
forçada, qui més qui menys
haurà patit diversos episodis
d’estats anímics. Normalment
en la vida de cada dia s’acos-
tuma a tenir hàbits, rutines,
costums adquirits durant els
anys des de la infantesa fins a
l’edat madura, higiene, vesti-
menta, àpats, horaris, treball,
esplai, cultura, etcètera. Tan-
cats a casa tot el dia, la cosa
canvia, si no anem a treballar
ni sortim al carrer per a altres
activitats, tenim moltes hores
per dedicar-les a fer alguna
cosa de profit i distreure’ns
d’un temps que ens passa molt
a poc a poc, que s’estira com
un xiclet. Estones de tristesa
per plorar els parents i amics
que han mort, per no poder-
los acompanyar i abraçar els
seus familiars, en veure foto-
grafies de fa molt temps, de
quan érem joves i formosos.
Enrabiar-se per la manca de

mitjans que tenen els metges
i sanitaris. Revoltar-se escol-
tant i veient els tòtils (alguns
carregats de medalles) que
donen les conferències de
premsa a Madrid. Sortir al
balcó a fer de “palmeros”, ac-
tivitats atlètiques, d’alguns
privilegiats que tenen un petit
gimnàs casolà. Aprendre a en-
viar missatges de veu, a fer vi-
deoconferències, a connectar-
se pel mòbil i tenir les imatges
de la gent que estimes i apre-
cies, qui llegeix, escriu, pinta,
fa música o treballs manuals
per omplir les hores del dia i
no entrar en un estat d’angoi-
xa i depressió. Acabem recla-
mant uns sentiments essen-
cials per a tothom, són la pru-
dència i la solidaritat. Hi ha es-
tones de tot, hem de tenir clar
que ens en sortirem. 

En tot cas la pregunta fo-
namental és: Ens en sortirem
bé? Esperem que sí!

Les millors
perles

Morir mentre celebres la teva llibertat. És el que li va passar a
Sari Salem Wardat, un home de Jordània a qui van perme-
tre sortir de la presó pel risc de contagis de coronavirus.

Quan va arribar a casa, els seus familiars el van rebre amb crits d’ale-
gria i trets a l’aire, amb la mala sort que un d’ells li va impactar al cap.

De cantar a la terrassa a veure com Michael Bublé versiona
una cançó teva. Això és el que han aconseguit els Stay
Homas en tan sols un mes i mig. Aquest trio barceloní ha

conquistat milers de seguidors d’arreu del món, entre ells el
cantant canadenc, que ara ha fet una coverde Gotta be patient.

Les videotrucades les carrega el diable, o això deu pensar Alfon-
do Merlos. En la intervenció d’aquest periodista ultra en el pro-
grama del seu col·lega Javier Negre, va aparèixer una noia de

fons: la seva amant. Així es va assabentar la seva parella i tota la xar-
xa d’una infidelitat que ja és el nou culebrot de Twitter: Merlo’s Place.

Multa per passejar la mascota. La Policia Nacional ha ha-
gut de sancionar un home a Logronyo que havia sortit
a “passejar” els seus peixos. L’individu anava caminant

amb tota la tranquil·litat del món amb una peixera a les mans,
però als agents no els va convèncer la seva excusa.

Història amb final feliç. El Víctor, un nen barceloní de només 3
anys, ha superat un trasplantament de sis òrgans que li van
fer a l’hospital La Paz de Madrid. El petit s’ha recuperat a la

Unitat de Cures Intensives durant vuit setmanes, en plena pandè-
mia del coronavirus, i ara ja és a casa amb els seus pares.

A les xarxes

@VicentFlor: Michael Robinson era un ti-
pus intel·ligent, amb humor i entranya-
ble. Gràcies a gent com ell, el futbol té
més sentit. Que la terra li siga lleu.

@LolyGarrido_: Estoy leyendo las reco-
mendaciones que hay que seguir tras vol-
ver de pasear con los niños, y básicamente
hay que hervirlos al volver de la calle.

#InfantsAlCarrer

@AndresGR_: Quatre persones sense llar
assassinades a l’Eixample de Barcelona
des que es va decretar l’estat d’alarma...
#NingúDormintAlCarrer #Aporofòbia.

#Aporofòbia #MaiCaminaràsSol
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TRIBUNALS4Cop d’efecte en el
cas del contracte de neteja pre-
sumptament fraudulent. Un jut-
ge de Barcelona ha desestimat la
demanada per vulneració del
dret a l’honor interposada per
l’empresa FCC contra el tècnic
ambiental de l’Ajuntament de
Badalona que va elaborar l’in-
forme on s’apuntaven possibles
irregularitats en la contractació
del servei. El magistrat conside-
ra que no hi ha cap indici que el
funcionari actués amb voluntat
de danyar la imatge de la com-
panyia i sí que veu en el report
una “veracitat amb base real”.

La denúncia d’FCC contra
el tècnic va tenir lloc després que
la fiscalia determinés que no hi
havia indicis de delicte en el
contracte de neteja, desestimant
la demanda presentada pel con-
sistori -aleshores encapçalat per
Dolors Sabater- basant-se en
aquest informe. Tanmateix, el
Ministeri Públic mai va descar-

tar possibles irregularitats ad-
ministratives pel que fa a la con-
tractació dels serveis. En la sen-
tència que es va fer pública di-
lluns, el magistrat coincideix
amb la fiscalia en assegurar que
no hi ha cap indici que apunti
que el funcionari actués amb
voluntat de danyar la imatge de

l’empresa, ja fos per avançar en
la remunicipalització de serveis
o per tenir un interès particular
en l’assumpte.

Des de Guanyem han cele-
brat la decisió de desestimar la
demanda i han demanat al con-
sistori que “deixi d’encobrir”
FCC i obri una investigació.

Diversos contenidors de brossa. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Un jutge desestima la polèmica
demanda per injúries d’FCC

» El magistrat veu “veracitat” en l’informe que va elaborar un tècnic
municipal on s’apuntaven irregularitats en el contracte de neteja

Una versió “confinada” 
de les Festes de Maig

CULTURA4L'Ajuntament de Ba-
dalona ha decidit finalment ce-
lebrar una versió "confinada"
de les Festes de Maig. El con-
sistori aposta per adaptar la fes-
tivitat popular a la situació d'es-
tat d'alarma a través de tota
una sèrie d'activitats que la ciu-
tadania podrà seguir a través de
les xarxes socials i d'Internet. Se-
gons apunta l'administració lo-
cal en un comunicat, aquesta ini-
ciativa pretén posicionar-se com
una alternativa per "mantenir

viu l'esperit i el sentiment" de les
Festes de Maig, malgrat la can-
cel·lació de tots els esdeveni-
ments programats a causa de la
pandèmia del coronavirus. Amb
aquest objectiu, l'Ajuntament
ha preparat nombrosos recursos
lúdics específics per a diferents
edats -entre els quals un Dimo-
ni retallable- en col·laboració
amb la Colla de Geganters i amb
la Coordinadora d'Entitats Ba-
dalonines de Cultura Tradicional
i Popular Catalana.

SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Badalona ha arribat a
un acord amb la Penya per la po-
sada en marxa d’un nou banc
d’aliments al Palau Municipal
d’Esports. El consistori utilitza-
rà el pavelló del Club Joventut de
Badalona com a seu d’aquest ser-
vei de distribució d’aliments,
que servirà per fer arribar més de
600 lots de menjar i productes
d’higiene a les famílies vulnera-
bles de la ciutat. Aquesta mesu-
ra es produeix després que di-

verses entitats com la Xarxa So-
lidària de Badalona o la Plata-
forma Sant Roc Som Badalona i
alguns grups municipals com
Guanyem denunciessin la si-
tuació d’emergència alimentària
que pateixen molts ciutadans
del municipi a causa de la pan-
dèmia del coronavirus. 

“Hi ha una crisi alimentària
a la ciutat. Els serveis socials no
estan podent absorbir aquesta si-
tuació perquè no hi ha sufi-
cients recursos personals i eco-

nòmics”, apuntaven des del grup
de voluntaris a Línia Nord la set-
mana passada. 

L’acord de col·laboració amb
la Penya permetrà als Serveis
Socials municipals comptar
amb un altre espai de referèn-
cia on poder distribuir -durant
almenys dos mesos- aliments i
productes d’higiene a les més de
400 famílies de la ciutat que es
troben en risc d’exclusió social
i no tenen accés a recursos de
primera necessitat.

Un grup observa el Dimoni abans de ser cremat el 2018. Foto: ACN

Un banc d’aliments a l’Olímpic

Salut | En marxa un nou espai per tractar el virus a Can Ruti
L’espai modular cedit per l’Institut Català d’Oncologia a l’Hospital Germans Trias i Pujols
ja està en funcionament al pati interior de les instal·lacions de Can Ruti. L’equipament té
dues plantes amb capacitat per a 30 llits i es destinarà a pacients positius en estat crític.
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Santa Coloma

Enxampen un home saltant-se
el confinament per robar

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 22
d’abril un home de 32 anys
mentre intentava robar dins
d’un pis a Santa Coloma de Gra-
menet. Els fets van tenir lloc poc
després de les dotze de la nit,
quan la policia va rebre l’avís que
un individu estava intentant ac-
cedir a un domicili del carrer Ir-
landa del municipi escalant per
la façana per arribar fins al bal-
có. En personar-se al lloc, els
agents van comprovar com el lla-
dre vestit amb roba fosca i en-
caputxat utilitzava una corda

per enfilar-se fins al terrat de l’e-
difici i provava de fugir. Per evi-
tar que pogués escapar-se, els
Mossos d’Esquadra van esta-
blir un dispositiu especial per lo-
calitzar-lo. L’home va ser iden-
tificat per una de les patrulles
desplegades mentre s’amagava
en un balcó proper i va ser arres-
tat com a presumpte autor d’un
delicte de robatori amb força a
domicili. El detingut –que ja
havia estat denunciat en diver-
ses ocasions les darreres set-
manes per saltar-se el confina-
ment– ha ingressat a presó.

SALUT4L’Hospital de l’Espe-
rit Sant de Santa Coloma de
Gramenet afronta la desescala-
da amb optimisme. El centre no-
més manté ingressades 12 per-
sones infectades per coronavirus,
una xifra molt lluny del pic d’a-
proximadament 220 positius
assolit fa unes setmanes. A més
a més, el 90% dels treballadors
que van haver d’agafar la baixa
en contraure la malaltia ja s’han
pogut reincorporar a la plantilla
i només resten en aïllament als
seus respectius domicilis set sa-
nitaris del total de 94 afectats.
Des de l’inici de la pandèmia s’ha
registrat la mort de 99 persones
a les instal·lacions.

La considerable davallada
dels casos ha permès a l’hospital
començar a atendre algunes vi-
sites presencials, sobretot rela-
cionades amb intervencions on-
cològiques. Segons apunten des
de l’Esperit Sant, la intenció és
poder recuperar la normalitat a
poc a poc i es preveu que en les
properes setmanes també es pu-
guin tornar a atendre els parts,

que la setmana passada van ser
derivats a Can Ruti després de
gairebé un mes sent atesos a
l’Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues de Llobregat. 

Tanmateix, la direcció del
centre continua apostant per res-
tringir les visites dels familiars dels
pacients infectats per evitar nous
contagis. Pel que fa als treballa-

dors, el centre ha decidit refor-
mular el sistema de torns –que
fins ara era de dotze hores– per
tornar a situar-lo en vuit hores de
feina. Una altra de les iniciatives
que ha impulsat l’hospital con-
sisteix a habilitar els serveis d’u-
na psicòloga per donar suport
emocional als familiars de les
persones mortes pel virus.

Treballadors de l’Hospital de l’Esperit Sant preparen una habitació. Foto: FHES

L’Esperit Sant recupera el pols
amb només 12 positius

Salut | Els bombers desinfecten la residència Olimpo
Prop d’una vintena de dotacions dels Bombers de Generalitat van desinfectar di-
marts la residència Olimpo Lantus de Santa Coloma de Gramenet. Segons infor-
ma el consistori, l’operació va comptar amb el suport logístic de la Policia Local.
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Sant Adrià

La residència Matacàs 
toca fons: 60 interns morts

SALUT4Situació límit a la resi-
dència Matacàs de Sant Adrià de
Besòs. Segons ha confirmat l’A-
juntament, aproximadament 60
persones haurien mort al gerià-
tric des de l’inici de la pandèmia.
Això suposa que gairebé una
tercera part dels usuaris haurien
perdut la vida en els últims dos
mesos. Diverses dotacions dels
Bombers de la Generalitat ja
van acudir la setmana passada al
centre per realitzar tasques de
desinfecció i sectorització, tal
com també van fer setmanes
abans els efectius de la Unitat

Militar d’Emergències. Des del
consistori apunten que a l’equi-
pament només hi queden uns 90
interns, la meitat del total. Tam-
bé hi ha una desena de residents
que es troben en un dels hotels
medicalitzats, després de donar
negatiu a les proves de detecció
de la malaltia, i un altre grup d’u-
suaris que està sent atès en cen-
tres sociosanitaris propers. L’A-
juntament -tal com ja va dema-
nar fa dues setmanes l’alcalde
Joan Callau- confia que es ma-
terialitzi la intervenció del gerià-
tric per part del Govern català. 

LA MINA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha decidit
suspendre la instal·lació d’un
centre per a toxicòmans al po-
liesportiu de la Mina. El consis-
tori encapçalat per Joan Callau
s’ha vist obligat a prendre aques-
ta decisió després que mig cen-
tenar de veïns organitzessin una
concentració de protesta dis-
sabte en ple confinament. L’al-
calde socialista portava setmanes
reclamant al Departament d’A-
fers Socials de la Generalitat
l’adequació d’un espai per poder
acollir aquestes persones dro-
godependents durant l’estat d’a-
larma.

La paralització d’aquesta ini-
ciativa suposa un important re-
vés per als veïns dels blocs Venus
i Saturn. Segons denuncien els
inquilins, des que es va decretar
el confinament preventiu, la si-
tuació en aquests dos impo-
nents edificis del barri de la
Mina és insostenible. El tràfec de
toxicòmans que acudeixen als
narcopisos ubicats en els ma-
teixos immobles s’ha accentuat,

augmentant el malestar dels re-
sidents. Els consumidors no no-
més accedeixen als punts de
venda de droga sense cap tipus
de protecció pel coronavirus,
sinó que fins i tot consumeixen
les substàncies a les escales de la
comunitat. Per tal de respondre
a aquestes queixes, l’Ajunta-
ment va contactar amb el De-

partament d’Afers Socials i es va
plantejar la possibilitat d’habi-
litar el poliesportiu de la Mina
com un espai perquè la vintena
de drogodependents poguessin
confinar-se i consumir amb ga-
ranties. Mentre la Creu Roja
preparava el recinte per acollir-
los, uns 50 veïns es van concen-
trar a les portes per impedir-ho.

Els blocs Venus i Saturn són dos dels més afectats pels narcopisos. Foto: Arxiu

Una protesta impedeix fer 
un alberg per a toxicòmans

Solidaritat | Dirty Porko recapta fons per ajudar famílies vulnerables
El raper de Sant Adrià de Besòs Dirty Porko ha iniciat una campanya solidària per recaptar fons i així

ajudar les famílies vulnerables del municipi. La iniciativa del reconegut artista compta amb la col·labo-
ració del consistori i els diners recavats aniran destinats al programa d’aliments de la Creu Roja.
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La intervenció sanitària de la re-
sidència Sant Cebrià de Tiana ha
suposat un punt i a part per a les
famílies. Des de l’inici de la pan-
dèmia, el neguit i la falta d’in-
formació sobre l’estat dels usua-
ris del geriàtric havia estat una
constant. Les primeres dades
sobre contagis al centre arriba-
ven a través d’un comunicat de
l’Ajuntament el 2 d’abril, tres set-
manes després del tancament
preventiu del centre. Fins ales-
hores, els familiars no havien re-
but cap informació oficial sobre
la situació a l’equipament.

“Quan trucaves a la residèn-
cia et deien que tot anava bé. No
sabíem res del que estava pas-

sant”, explica l’Elena. Com molts
altres familiars, aquesta dona va
començar a sospitar que alguna
cosa no funcionava correcta-
ment quan va comprovar que els
treballadors que s’encarregaven
de les videotrucades no portaven
mascareta. “Només anaven amb
guants perquè des de la direcció
els deien que no calia fer servir
les mascaretes”, assegura en-
cara atònita l’Elena. Un cas sem-
blant relata la Montse: “No sa-
bem quan es va detectar el pri-
mer cas perquè no ho han dit.
Quan parlava amb la meva mare
ella em deia que estava bé, però
jo necessitava que algú em con-
firmés que no estava infectada”. 

Aquest neguit va esclatar
amb el primer comunicat oficial
del consistori. En aquest breu
document es feia referència a un
total de vuit interns aïllats, qua-

tre dels quals havien donat po-
sitiu per coronavirus. Tres dies
després, el 5 d’abril, el nombre
de possibles contagis s’elevava a
22 persones i l’11 d’abril s’infor-
mava de les primeres deu morts
al centre.

FALTA DE TESTS
“A mi sempre em deien que el
meu pare era asimptomàtic,
però jo li notava a la veu que li
costava respirar”, assenyala l’En-
ric. Després d’insistir durant di-
verses setmanes, aquest home va
aconseguir que li practiquessin
la prova de detecció de la ma-
laltia al seu progenitor. El re-
sultat va ser positiu. “La gestió
s’ha fet molt malament. Com ha
de ser el meu pare asimptomà-
tic si intenta parlar i no li surt?”,
apunta. En un periple similar es
va veure envoltada la Lídia per

poder esbrinar si la seva mare
s’havia contagiat. “En conèixer
els primers casos vam demanar
que se li fes el test i fins i tot vam
buscar un laboratori privat, però
va ser impossible”, lamenta. 

La prova no va arribar fins al
cap de  gairebé dues setmanes.
“Quan ens va dir que era nega-
tiva vam decidir emportar-nos la
mare a casa perquè la situació
era terrible. L’Ajuntament po-
dria haver evitat morts i el con-
tagi massiu”, afirma la Lídia,
que considera que el consistori
podria haver intervingut abans
la gestió del geriàtric municipal.
En la mateixa línia es pronuncia
la Montse, que creu que l’Ajun-
tament encapçalat per Marta
Martorell s’ha “adormit” i ha
arribat “tard i malament”. “Mol-
tes persones que han mort es-
taven prou bé com per viure

uns anys més i les famílies no
s’han pogut ni despedir d’elles”.

RESPOSTES AL PLE
La crítica situació de la resi-
dència Sant Cebrià va portar el
grup municipal de Junts per
Tiana a forçar la convocatòria
d’un ple extraordinari per de-
manar explicacions al consisto-
ri. A la sessió, que tindrà lloc el
pròxim dimarts, l’alcaldessa hau-
rà d’explicar per què no es va in-
tervenir l’equipament quan es
van tenir els primers indicis de
possibles casos o de mala praxi
en la gestió del geriàtric munici-
pal. Paral·lelament, l’Ajuntament
continua endavant amb la de-
núncia interposada contra l’em-
presa gestora del centre i ha fet
una crida per recavar informació
a través de l’advocat que porta el
cas, Andreu Van Den Eynde.

» Famílies de la residència de Tiana denuncien falta d’informació i lentitud en la intervenció del centre
» L’oposició ha forçat un ple extraordinari per demanar explicacions sobre la situació al consistori

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Un equip especialitzat desinfecta la residència geriàtrica Sant Cebrià de Tiana i els contenidors propers. Fotos: Aj. de Tiana

Montgat | Barcelona lloga una casa per a joves sense llar
L’Ajuntament de Barcelona ha llogat una casa de colònies de Montgat per garantir unes con-
dicions adequades de confinament a una quarantena de joves sense llar mentre s’allargui el

període d’estat d’alarma. A l’espai, el grup rebrà atenció social i sanitària especialitzada.

“Es podrien haver evitat morts”



Compàs d’espera. Nervis. Dies de
telèfons, reunions telemàtiques i
trucades. L’Snatt’s Sant Adrià
sabrà, de forma imminent, si la
temporada 2020-21 torna a pu-
jar a la màxima categoria del
bàsquet estatal, la Lliga Femeni-
na. Dilluns passat la Federació Es-
panyola (FEB) va acordar sus-
pendre la temporada 2019-20
de l’LF, sense coronar campió i
anul·lant els descensos de cate-
goria, però va anunciar que sí que
hi haurà dos conjunts de Lliga Fe-
menina 2 que ascendiran, cosa
que farà que la màxima categoria
tingui 16 equips el curs que ve. 

Per tal de decidir quins dos
conjunts s’incorporen a l’elit del
bàsquet estatal femení, la FEB
contempla dos escenaris: que
aquestes dues places siguin per
als líders dels dos grups de l’LF2
(FSA i Estudiantes, curiosament
els dos conjunts que van baixar

al final de la temporada 2018-19)
o bé organitzar un play-off, que
caldria veure quins equips el ju-
garien, en quin escenari i en qui-
nes dates.

Aquesta segona possibilitat
no convenç el president lila, Pepe
Aneas, que el mateix dilluns va as-
segurar a Catalunya Ràdio que
“seria molt complicat perquè el
desconfinament serà asimètric”.
Sigui com sigui, en el seu comu-
nicat la FEB assegura que “eme-
trà una resolució a finals d’a-
questa setmana que comunicarà

prèviament als clubs implicats”,
de manera que el club podrà co-
mençar a treballar en el seu futur
immediat ben aviat.

La temporada 2019-20 ha
estat plena de canvis en el si de
l’entitat; han marxat jugadores
com Mireia Vila i Cris Hurtado i
també Dani Poza, director es-
portiu lila durant una dècada i
mitja. De fet, durant molt temps
la nova direcció esportiva estava
treballant en l’escenari que l’FSA
tornaria a jugar a Lliga Femeni-
na 2 la temporada 2020-21.

El Marina Besòs podria tornar a gaudir del millor bàsquet femení. Foto: FSA

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Futbol sala | Vidal (ISC): “El més important és la salut”
Pablo Vidal, un dels fitxatges d’aquesta temporada de l’Industrias, ha concedit una entrevista al
web del club en la qual explica com està portant el confinament. El ‘Conejo’ va admetre que és

difícil estar lluny de la seva família, però que passi el que passi amb la lliga cal prioritzar la salut.

L’Snatt’s sabrà aviat si puja 
de nou a la Lliga Femenina

BÀSQUET4Parlar d’Albert Es-
teve era fer-ho d’una institució del
bàsquet a Badalona. Dilluns pas-
sat, l’Associació Esportiva Min-
guella confirmava la mort d’un
dels seus membres emblemà-
tics, el seu director tècnic.

Esteve va ser un home que
sempre va destacar per conside-
rar els aspectes humans i de for-
mació a més a més de l’aspecte
esportiu. De fet, va ser el conti-
nuador de la tasca de Pere Gol
(un altre emblema històric de l’es-
port a la ciutat, tot i que en el seu
cas el llegat va ser molt més fut-
bolístic) com a mestre d’Educa-
ció Física en l’escola Minguella.

MOSTRES DE CONDOL
Les reaccions a la notícia han es-
tat tant unànimes com nombro-
ses. Membres de la política local,
amb representants del PP, el
PSC i Junts, personalitats del
món del bàsquet com Paco Re-
dondo, Joan Plaza i Víctor Sada,
i clubs de la ciutat, de la comar-
ca i de la resta del país van enviar
mostres de condol a la família.

Mor Albert Esteve,
figura clau del
bàsquet badaloní

L’FCF dona per
acabades les
seves lligues

FUTBOL4Durant el matí de di-
jous passat la Federació Catala-
na de Futbol (FCF) va anunciar
que dona per acabades les com-
peticions de futbol i futbol sala
que organitza. Falta saber, doncs,
quines decisions es prenen res-
pecte dels títols, els ascensos i els
descensos (si n’hi ha).

La possibilitat de pujar de
categoria afecta, per exemple, la
Fundació Grama, segona al grup
1 de Primera Catalana, i que
hauria de jugar el play-offper tor-
nar a Tercera. La Unificación
Llefià, líder del grup 2 de Sego-
na Catalana, és un altre dels
equips de la comarca que espera
la decisió final de la FCF.
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Txell Feixas, corresponsal de TV3 i Cata-
lunya Ràdio a Beirut, coneix en profun-
ditat l’Orient Mitjà i sap que, en aquest te-
rritori convuls, “hi ha una revolució en
marxa, persistent i determinada com
cap altra”: la de les Dones valentes. Aquest
llibre, publicat el mes de març, ha en-
capçalat la llista de les obres de no-ficció
en català més venudes per Sant Jordi.

Llibres

Dones valentes
Txell Feixas

La Sala Flyhard està amenitzant el con-
finament dels seus espectadors amb
dosis setmanals de teatre. A través del seu
canal de Vimeo, la sala va oferint diver-
ses produccions dels últims anys i les dei-
xa penjades durant una setmana. D’a-
questa manera, la programació va can-
viant periòdicament i el públic compta
amb una oferta d’allò més variada.

Teatre

#LaFlyhardACasa
Sala Flyhard

Després de sis anys sense publicar noves
cançons, Sanjosex ha tornat en plena
pandèmia amb Dos somnis. En aquest àl-
bum (o mini àlbum, podríem dir), l’artis-
ta empordanès hi ha aplegat només sis
temes, amb La revolució com a single prin-
cipal. Es tracta d’un disc on la paternitat
juga un paper clau: la família és el rere-
fons que hi ha a totes les cançons.

Música

Sis capítols per explicar els inicis d’ETA.
Aquesta és la fórmula de La línea invisible,
el més vist de Movistar+ l’última setma-
na. La trama es remunta al 1968, quan la
banda va cometre el primer assassinat i,
poc després, el primer atemptat preme-
ditat, contra Melitón Manzanas (Antonio
de la Torre). Sèrie amb actors catalans com
Àlex Monner, Anna Castillo i Enric Auquer.

Pelis i sèries

La línea invisible
Mariano Barroso

Dos somnis
Sanjosex

QuedAR'T a casa
Els historiadors de l'art Maria Garganté i Manel Trenchs

han fet front al confinament creant el projecte ‘Que-
dAr’t a casa’, un site de Google que convida a descobrir
les diferents maneres de quedar-se a casa a través d’un
gran nombre d’obres d’art, concretament d’artistes oc-

cidentals de l’etapa moderna i contemporània. Dins d’a-
quest espai virtual, hi ha un menú que ofereix una sèrie

d’àrees temàtiques que aquests dies són més actuals
que mai: passar temps a casa amb nens, les feines do-

mèstiques, la lectura o l’avorriment, entre d’altres.

S U UQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de 20 anys
Va començar d’adolescent fent vídeos a Instagram

Famosos

Publicar un nou videoclip
El de la cançó ‘Eres un temazo’, del seu disc ‘Ventura’ (2020)

Molt bona rebuda
Però hi ha hagut una polèmica per l’idioma en què canta

QUÈ HA FET?

Susana Ventura (Barcelona, 2000), coneguda artís-
ticament amb el nom de Suu, es va obrir un comp-

te d’Instagram quan era adolescent i, un dia, va
decidir penjar-hi un vídeo cantant. Va ser el primer

d’una infinitat de vídeos que vindrien després i
que la portarien a aconseguir una munió de fans i

a publicar el seu primer disc, Natural, l’any 2018. El
2020 va començar molt bé per a aquesta jove can-

tant: el 10 de gener va estrenar el seu segon àl-
bum, Ventura, i el 20 de febrer va veure la llum el

seu primer llibre, Fauna o amor. La crisi del corona-
virus, però, va fer que hagués d’anul·lar tot el que

tenia previst. Bé, excepte una cosa: l’estrena del vi-
deoclip d’Eres un temazo, que va arribar el passat
dia 18 i ha tingut molt bona acollida a les xarxes.

D’altra banda, Suu també va ser protagonista a
Twitter el dia de Sant Jordi per un motiu diferent:

una polèmica entre els qui li retreuen que 
canti sobretot en castellà i els qui la defensen.

Viu en línia
No t’ho perdis

| Streets of Rage 4
Arriba la quarta part de la saga Beat 'em up, una entrega que recupera les

lluites de carrer, l’estètica particular i els personatges del títol original.

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

YOUTUBE

Renta’t els cabells i talla-te’ls (o deixa que te’ls tallin)
mentre estiguin molls i ben desenredats

SI HO FAS TU...

CABELLS HUMITS

PER RAPAR-TE...

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

i BELLESA

Quan es va decretar l’estat d’alarma i Pedro Sánchez va
anunciar que les perruqueries seguirien obertes, la xar-
xa es va omplir de comentaris fent mofa d’aquesta de-

cisió. De fet, en qüestió de 24 hores, el govern va rectificar i va
ordenar el tancament d’aquests establiments. Ara això ja que-
da molt lluny i cada cop més gent pensa que potser no era tan
mala idea mantenir les perruqueries en funcionament.

Les nostres melenes comencen a notar aquest mes i mig
de confinament i ens alerten que potser ja és hora de buscar
solucions. Això ens porta a plantejar-nos: com ens podem ta-
llar els cabells a casa i que no acabi sent una catàstrofe? Afor-
tunadament, YouTube està ple de tutorials per fer-ho; això sí,
cal buscar un bon vídeo (fixa’t en els comentaris) i copiar bé
els passos. A més, hi ha consells generals que s’han de tenir en
compte. Si tens els cabells llargs, cal que estiguin molls i des-
enredats abans de començar a tallar i, en cas que t’hagis de fer
el canvi de look tu mateix, has d’abaixar el cap i tirar la cabelle-
ra cap endavant. D’altra banda, si et vols rapar, recorda aquest
ordre: laterals, part del darrere i, per últim, part superior.

Com tallar-se els cabells a casa

En aquest repte, els tutorials de YouTube poden ser 
els teus millors aliats. Això sí, escull bé i copia cada pas

Les claus

Si tens els cabells llargs i t’has de fer tu el tall, 
abaixa el cap i tira tota la cabellera cap endavant

El més aconsellable és seguir aquest ordre: 
laterals, part del darrere i, finalment, part superior 

Viu en línia
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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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