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SANT ADRIÀ pàg 9
Famílies de la residència
Matacàs porten la gestió
de l’empresa a la fiscalia

SALUT pàg 6
Can Ruti, en un assaig 
efectiu per combatre el virus

ESPORTS pàg 12
L’Handbol Adrianenc 
torna a la Divisió de Plata

SANTA COLOMA pàg 8

Front comú municipal
pel virus i acord pel nou
gerent de Gramepark

TIANA pàg 10
L’alcaldessa Marta Martorell,
sobre el geriàtric: “No teníem
informació per actuar abans”

La desescalada omple el litoral pàg 6

ERCdescarta lapropostadel
PSCde repartir-se l’alcaldia
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Torna la vida

Negociacions pel nou govern a Badalona pàg 3
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La setmana es preveia d’alt vol-
tatge polític a Badalona i no s’ha
quedat curta. De fet, ningú s’es-
perava tot el que ha passat després
que el ple de dissabte fes oficial la
renúncia del ja exalcalde Álex
Pastor i activés el compte enrere
per negociar un nou govern abans
del ple d’investidura de dimarts vi-
nent, 12 de maig. Una setmana
més el debat ha girat entorn d’u-
na nova proposta del PSC i, so-
bretot, de com l’ha rebut i gestio-
nat ERC, que ha hagut d’afrontar
una tempesta mediàtica que ha
donat símptomes de desbordar-la.
La notícia saltava dilluns al

vespre. Ho avançava La Van-
guardia. En la primera reunió a
cinc bandes entre Guanyem, el
PSC, ERC, els comuns i JxCat, els
socialistes llançaven una nova
proposta: pacte de govern pro-
gressista amb una alcaldia com-
partida entre Rubén Guijarro, el
candidat socialista, i Alex Mon-
tornès, president d’ERC. Segons
fonts presents a la reunió, aquest
plantejament va agafar per sor-
presa tothom i posteriorment al-
gunes formacions van celebrar
executives locals per valorar-lo. Va
ser el cas d’ERC, que va obrir la
porta a explorar la proposta del
PSC per si podia servir per des-
bloquejar la situació. I a partir d’a-
quí la història ja és coneguda.
Dimarts al matí es publicava

que l’executiva d’ERC havia “apro-
vat” la proposta del PSC i tot se-
guit es desencadenava la tem-
pesta. Fonts d’ERC consultades
per Línia Nord s’afanyaven a
matisar que l’executiva no havia
aprovat res i que ells seguien de-
fensant que la seva candidata era
Dolors Sabater, tot i que estaven
oberts “a valorar altres escenaris”

si eren de consens. “Si la solució
passés per aquesta o una altra pro-
posta alternativa, l’estudiaríem i
l’analitzaríem conjuntament amb
els nostres companys de Guan-
yem, però qui ha d’aprovar qual-
sevol posicionament és l’assem-
blea, no l’executiva”, remarca-
ven les mateixes fonts. 
Ja era massa tard. Les espe-

culacions i teories conspiratives
omplien les xarxes, el bloc Guan-

yem-ERC-JxCat se’n ressentia i la
tempesta es feia gran, fins que la
secretària general adjunta i por-
taveu d’ERC a nivell nacional,
Marta Vilalta, descartava la pro-
posta dels socialistes badalonins.
Ho feia en una entrevista al pro-

grama Planta Baixa de TV3 al
migdia, titllant-la de “xantatge” i
deixant-la en via morta. “L’apos-
ta d’ERC és que Dolors Sabater si-
gui l’alcaldessa”, deia ras i curt.

SILENCI DE LA SECCIÓ LOCAL
Mentrestant, ERC Badalona se-
guia sense pronunciar-se públi-
cament sobre el que estava pas-
sant, cosa que alimentava hipòte-
sis diverses i enredava la situació.
El pronunciament no arribaria
fins a l’endemà al matí, quan mit-
jançant un comunicat el partit
descartaria finalment la proposta
socialista. “Esquerra no defuig la
responsabilitat de ser una part de
la solució, però [la socialista] és una
proposta que actualment no
compta amb el consens necessa-
ri”, apuntaven els republicans. 
“Demano disculpes a Guan-

yem si en algun moment han
pensat que qüestionàvem la seva
candidata, però si no aconse-
guim atraure els vuit regidors
que falten per a un govern de con-

sens, arribarem al dia 12 amb Xa-
vier García Albiol d’alcalde”,
apuntava poc després en decla-
racions a Badalona Comunicació
Montornès en referència a la for-
mació liderada per Sabater. Una
formació que el dia anterior ja ha-
via deixat clar que en cap cas do-
naria suport a la proposta que ha-
vien llançat els socialistes i es re-
fermava en el fet que l’alcaldessa
ha de ser Sabater.
“Les coses es podrien haver fet

millor, s’ha de reconèixer”, admetia
ahir al migdia Montornès en una
llarga conversa amb Línia Nord,
en la qual lamentava que “les fake
news no hi van ajudar”. Visible-
ment dolgut, insistia que simple-
ment s’havia “deliberat i analitzat”
la proposta dels socialistes, però
que “en cap cas això invalidava” la
seva aposta per Sabater. “La di-
recció nacional ha conegut en tot
moment la nostra opinió”, afegia,
assegurant que no es va sentir
“desautoritzat” per Vilalta.
Mentrestant, els socialistes

explicaven ahir a aquesta publi-
cació que havien llançat la nova
proposta després de constatar
que la seva primera aposta, aquell
govern de concentració de tots els
partits, era inviable perquè “Albiol
i Sabater han dit que no són
compatibles”. Amb tot, fonts so-
cialistes es reafirmaven en què
“Sabater no serà alcaldessa amb
els vots del PSC”. “Si Guanyem es
tanca en banda en això, Albiol serà
alcalde”, avisaven.
La tempesta mediàtica de di-

marts va acabar comportant la
cancel·lació de la segona reunió
de negociació que s’havia de ce-
lebrar aquell dia a la tarda i ahir
els partits exploraven una possi-
ble nova reunió al vespre, tot i que
finalment es va acabar postpo-
sant. De fet, tot era molt incert.
Ningú volia donar per impossible
un acord de progrés, però tothom
admetia que l’escenari s’havia
enredat molt i que Albiol s’apro-
pava a l’alcaldia. Queden cinc
dies i es busca un miracle.

Arnau Nadeu
BADALONA

Badalona s’enreda
» La nova proposta del PSC de repartir-se l’alcaldia amb ERC genera una tempesta als republicans
» ERC descarta finalment el plantejament socialista mentre que Guanyem es referma en Sabater

“Les coses es podrien
haver fet millor i
s’ha de reconèixer”,
afirma Montornès

Sabater (Guanyem) ha vist com aquesta setmana Guijarro (PSC) proposava a Montornès (ERC) repartir-se l’alcaldia. Fotos: ACN
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Quan hem pogut sor-
tir a fer esport i a pas-
sejar, hem vist que les

voreres són petites i que les àrees no
estan adequades per a la pràctica de
l’esport. I és que el model de ciutat que
tenim prioritza els vehicles i no els via-
nants, prioritza els pàrquings i no les
zones verdes...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rafa Nadal está en su
derecho de opinar todo
lo que quiera sobre la

pandemia, pero yo soy más de lo que
dice Jürgen Klopp: “La opinión de los
famosos sobre el coronavirus no es im-
portante. Yo solo soy un entrenador de
fútbol. Pregúntenle a gente más inte-
ligente”.

@pablom_m

Si el curs que ve l’es-
cola torna a mitges o
torna en mode virtual,

ho pagaran els infants de les famílies
amb menys recursos i ho pagaran tam-
bé les dones en general, que són les qui
més assumeixen les tasques de crian-
ça. Les desigualtats creixeran de forma
dramàtica.

En Italia se podrá visitar
a la pareja “estable” y a
la familia, pero no a ami-

gos o amantes. El Estado nunca será
muy bueno ordenando los afectos hu-
manos y no tiene ningún interés en dar
soporte a la amistad, mientras que la fa-
milia sirve para reproducir la sociedad
de clases.

@nu_alabao@EvaPiquer@IgnasiBrugues

Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem

Jugar per Badalona
Escric aquest article quan a Badalona,
encara que no es noti gaire, hem ence-
tat les Festes de Maig confinades i
hem començat el Joc de Badalona en
versió adaptada a les normes de confi-
nament. Però el que realment capta l’a-
tenció mediàtica a la ciutat és el joc que
es juga a la Casa de la Vila. Alguns co-
municadors han ironitzat sobre el mo-
ment polític que vivim parlant d’un su-
posat joc de les cadires, però la veritat
és que el que ens hi juguem no és una
broma. El que hi ha en joc és la ciutat,
el seu present i el seu futur. I també el
crèdit de la política. La dignitat de la po-
lítica i la confiança o desconfiança que
genera en la ciutadania. Aquesta és la
partida que es juga i posa Badalona en
joc. I el resultat de la propera elecció de
nova alcaldia, després de la dimissió del
senyor Pastor, no afecta només la vida
municipal local. Afecta l’àrea metro-
politana, el conjunt del país i el global
de l’estat.
Avui, després d'un any de govern fa-

llit liderat pel PSC, ens tornem a trobar
a la casella de sortida tant pel que fa a
l’elecció de la nova alcaldia com de nou
govern, i per fer-ho es parteix del re-
sultat de les eleccions municipals del
maig del 2019 en les quals la Badalona
Valenta va ser la força més votada de to-
tes les candidatures progressistes que
es varen presentar. I és des d’aquesta
legitimitat que Guanyem Badalona en
Comú i ERC-Avancem-MES presentem
la meva candidatura a l'alcaldia de Ba-
dalona. Representem gairebé 25.000
vots directes, 30.000 amb la suma del
suport de JxCat.
En el joc democràtic, el resultat de

les eleccions municipals és el que di-
buixa el tauler de joc per a configurar
les majories necessàries. El ple muni-
cipal es constitueix amb l'expressió de
la voluntat de la ciutadania i és aques-
ta composició l’encarregada d’obtenir

la majoria suficient, 14 vots, per deci-
dir l’alcaldia i constituir un nou govern
municipal. Un govern municipal que
volem fort, i per tant amb la participa-
ció de les 5 forces polítiques progres-
sistes amb representació en el ple mu-
nicipal. Totes elles formen part de la so-
lució per encarar la situació generada
per la crisi que s’ha obert per la Covid-
19, corregint experiències del passat que
s’han demostrat poc útils.

A Badalona es dona un fet diferen-
cial, una anomalia política per la seva
singularitat a l'àrea metropolitana de
Barcelona: l'existència del populisme
xenòfob, ultra neoliberal i estigmatit-
zador del PP, que projecta la ciutat en
negatiu, fractura la convivència i obté
una sobrerepresentació política peri-
llosa. Aturar el creixement del popu-
lisme del PP i procurar que no obtingui
l’alcaldia s’ha convertit en un dels ob-
jectius de la resta de forces polítiques,
obligades a entendre’ns per assolir-ho
i més encara en els moments actuals on
les respostes a la crisi seran molt dife-

rents si hi ha un govern populista o un
govern progressista. Ja ho hem com-
provat en anteriors crisis.
Aquests dos elements són els que es-

tan en aquest moment en el debat i la
negociació  política. La configuració
d’un govern amb totes les forces pro-
gressistes, sense vencedors i vençuts i
amb valentia i compromís reforçant la
institució per a desplegar les polítiques
públiques de defensa dels drets de la
ciutadania que avui són més necessà-
ries que mai, partint del respecte es-
crupolós per la representació atorgada
per la ciutadania en les darreres elec-
cions municipals.
I és per això que Guanyem, ERC-

Avancem-MES i Junts per Catalunya
presentem la candidatura que suma
30.000 vots a les eleccions municipals
com a únic punt no negociable per a la
conformació d’un nou govern. Qualse-
vol altra alternativa o invent és un in-
tent de llegir el resultat electoral de ma-
nera excloent per alguna de les forces
polítiques sobre les que ha de recaure
la responsabilitat del nou govern. En-
tenem que la candidata a l’alcaldia ha
d’estar avalada democràticament per li-
derar una proposta de govern inclusi-
va i no excloent que va acompanyada
de la ferma voluntat de negociar-ho tot,
sense apriorismes, amb el respecte per
a totes les opcions refrendades per la
ciutadania.
La ciutadania espera el compromís

dels seus polítics per recuperar Bada-
lona econòmica i socialment al servei
de  la gent, no de les elits. Que retor-
ni la il·lusió, l’autoestima i el fet de te-
nir un projecte de ciutat compartit, a
curt, mitjà i llarg termini, inclusiu, fe-
minista i sostenible. Aquesta vegada és
el PSC qui ha d’escollir si vol formar
part de la solució. Ha d’escollir entre
les dues maneres contraposades d’en-
tendre la política i la ciutat.

Els semàfors

CONFAVC
La Confederació d’Associacions de

Veïns de Catalunya ha anunciat que re-
partirà 250 lots de productes agrícoles
de cultius ecològics entre 250 famílies

vulnerables per garantir l’accés 
a productes frescos i de qualitat.

pàgina 6

Ajuntament de Tiana
L'Ajuntament de Tiana ha aprovat la

intervenció de la gestió de la residència
Sant Cebrià per la mala praxi de l'em-
presa concessionària. L'oposició i les fa-
mílies del geriàtric municipal portaven
setmanes demanant aquesta actuació.

pàgina 10

Residència Matacàs
Un grup de famílies de la Residència
Matacàs de Sant Adrià de Besòs han

decidit portar la mala gestió de l’empre-
sa encarregada del geriàtric a la fiscalia.
Segons l’últim balanç, 60 usuaris del
centre han mort en els últims mesos.

pàgina 9
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“Es podrien haver evitat morts”: 
parlen famílies de la residència de Tiana1

2
La residència Matacàs de Sant Adrià 
toca fons: 60 interns morts

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

Tornar enrere

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

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

No sé qui eres, dona. No sé de
quin color eren els teus ulls, ni
com era el gest del teu somriure.
No sé quins eren els teus somnis
i anhels, o si alguna vegada vas
ballar sota la llum de la lluna,
imaginant ser la fada d’algun
bosc encantat. No sé quines se-
rien les teves pretensions, ni com
imaginaves la teva vida futura.
Però sé que l’ombra d’un mons-
tre va haver de plantar-se davant
teu. Algú escolliria ser el guardià
de la llum dels teus ulls, i va de-
cidir un dia apagar-la sense més,
truncant així els teus somnis. Ja
no podràs ballar, ni riure, perquè
algú es va atorgar el poder dels
Déus i va decidir provocar el teu
últim sospir. Nosaltres no volem
ni una més, nosaltres ens volem
vives. Tant de bo haguessis po-
gut escapar del que segurament
va ser durant molt temps el teu
malson. Tant de bo jo no esti-
gués escrivint això. Malaurada-
ment, són moltes les dones que
han tingut la teva mateixa mala
fortuna, ensopegant un fatídic
dia amb qui acabaria sent el
botxí de la seva vida. Tant de bo
ara, qualsevol dona, víctima de
l’ombra d’aquesta altra pandè-
mia, la de la violència de gènere,
pugui escapar avui mateix, i ser
la propietària de la seva vida i
seguir ballant sota la lluna, sem-
pre. No sé qui eres, però des-
cansa en pau, dona. Ni una més!

Ens volem vives
per Lola Salmerón

La música, llenguatge universal
per Jordi Lleal 

Es diu que la música amanseix
les feres, serà o no serà veritat, el
que sí que produeix són diferents
canvis emocionals en les perso-
nes. Una música sincopada com
dels tambors dels ritmes afro-
cubans anima el personal, el
tam-tam africà és música o se-
nyals sonors de comunicació
entre poblats? Cançó recitada
com la francesa, melòdica ita-
liana,  dels crooners americans
i boleros, a crits com les cantants
de soul americanes. Com es po-
dria definir el raper? No és mú-
sica melòdica, sinó més aviat rit-
me sincopat. 
Segur que molts de vosaltres

posaríeu noms a aquestes tres
formes de cantar les cançons.
Música enaltidora per a alguns,
com la Santa Espina i  els Sega-
dors, o per posar la pell de galli-
na, com el Cant dels Ocells. Mú-
sica que ens porta records d’in-
fantesa, de joventut, quan orga-

nitzàvem les festes particulars.
Música de marxes militars d’al-
guns que van fer el servei militar.
És clar que sempre hi haurà la
polèmica entre els favorables a la
música clàssica i la lleugera o de
la música folklòrica, que és d’u-
na riquesa excepcional. Passats
uns anys, una música pot passar
de lleugera a clàssica, no? El jazz
dels anys vint no és ja ara un clàs-
sic? També és cert que la matei-
xa música no convida a tothom
a la seva acceptació emocional,
a algú no li agradarà i l’altre s’e-
mocionarà fins a plorar. 
La música ens agermana i

ens acompanya moltes hores
del dia, a la ràdio, la televisió, pel
mòbil i altres, el cine, ascensors,
sales d’espera, espectacles... acos-
tumen a embolcallar-nos amb
notes musicals. 
La música, sigui quina sigui,

és el llenguatge que s’entén a tots
els racons del món.       

Les millors
perles

Uns veïns de Girona alerten a la policia que han vist el rostre
d’una dona al riu Onyar. Un cop passat l’ensurt, l’alcaldessa
Marta Madrenas diu a Twitter que es tracta d’una escultura

que “podria ser del segle XVIII o anterior”. Aquesta hipòtesi ha quedat
descartada: és una escultura que va estar exposada a una discoteca.

Anar al supermercat i, amb la compra, endur-te el datàfon
de la caixa. Això li ha passat a la mare d’un tuitaire. La
dona explica que la caixera va estar buscant-lo una bona

estona i que finalment va haver de pagar en efectiu. En arribar a
casa, es va adonar del seu error involuntari. 

Després de quasi dos mesos de confinament, portar els cabells
ben arreglats et converteix automàticament en sospitós. A
Toledo, la Policia Local va descobrir que una perruqueria

continuava oferint els seus serveis de forma clandestina perquè el
pentinat d’un jove els va semblar “impecable”.

Hospital de Llabraguet. Amb aquest nom peculiar va re-
batejar la periodista María Patiño l’Hospitalet de Llobre-
gat, en anunciar el guanyador d’un premi de 3.000 eu-

ros: un espectador de ‘Socialité’ veí de la localitat. Ens trobem
davant del nou Sant Esteve de les Roures?

La Saray, una concursant de la 8a edició de ‘Masterchef’, s’ha
convertit en Trending Topic mundial a Twitter després d’oferir
el plat més desagradable de la història del programa de TVE:

una perdiu morta, sense desplomar ni cuinar, amb tres tomàquets
al damunt. Un plat que li ha valgut l’expulsió immediata.

A les xarxes

@DavidGR1714: Si Ada Colau es volia
gastar 200.000 euros en el concert i no
pensava pagar a tots els cantants, on ana-
ven els diners?

@JordiColomeB: Crec que en general
molta gent simplement està descobrint
que hi ha aglomeracions... perquè a les
ciutats hi vivim molta gent.

#Fase0 #Desconcert

@MarPoyato: El Congrés dona llum verda
a la quarta pròrroga de l’estat d’alarma.
Per tant, el confinament s’allarga fins al
24 de maig.

#QuartaPròrroga
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DESCONFINAMENT4Centenars
de persones van omplir aquest
cap de setmana el litoral bada-
loní en la primera jornada en què
el govern espanyol permetia l’ac-
tivitat a l’aire lliure des que es va
decretar l’estat d’alarma per la
pandèmia del coronavirus. Des-
prés de set setmanes de confi-
nament, molts veïns no van vo-
ler desaprofitar l’oportunitat de
passejar o practicar esport i ja
des de primera hora del matí de
dissabte van apoderar-se d’una
façana marítima de la ciutat que
fins fa només una setmana era
territori de coloms i gavines.
La gran afluència de corre-

dors, ciclistes i passejants es va
fer patent sobretot a partir de les
vuit del matí del dissabte, quan
nombrosos veïns s’aplegaven al
voltant del Pont del Petroli man-
tenint en la mesura del possible
les distàncies de seguretat reco-
manades. La bicicleta va ser un
dels transports més utilitzats

pels ciutadans que volien acos-
tar-se al Passeig Marítim de Ba-
dalona i el trànsit va ser espe-
cialment intens a l’Avinguda
Eduard Maristany, la via que va
utilitzar molta gent de Barcelo-
na per acostar-se a Sant Adrià de
Besòs i Badalona en bici, patins
o corrents.
També la platja de Badalona

va ser l’escenari que moltes per-
sones van triar per poder gaudir

del bon temps que ha fet durant
tot el cap de setmana. Per con-
trolar el compliment de les me-
sures de seguretat i garantir que
ningú es banyava al mar o prac-
ticava cap esport aquàtic, efectius
dels Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana de Badalona
es van desplegar per patrullar tot
el litoral, especialment durant les
franges horàries en què es per-
metia l’activitat a l’aire lliure.

Un grup de persones fent esport al Passeig Marítim. Foto: Àlex Recolons/ACN

Centenars de persones enceten
la desescalada omplint el litoral
» Els passeigs i les platges es van omplir de veïns que van voler
aprofitar la primera jornada amb activitat a l’aire lliure permesa

Diverses entitats denuncien 
la situació d’emergència social

SERVEIS SOCIALS4Un grup
d’entitats de Badalona han de-
nunciat la greu situació d’emer-
gència social en la qual es troben
centenars de famílies de la ciu-
tat a causa de la crisi del coro-
navirus. Segons denuncien les
agrupacions en un comunicat
conjunt, la xarxa assistencial
s’està “col·lapsant” i només du-
rant el passat cap de setmana es
van repartir més de 1.500 àpats
entre persones vulnerables sen-
se accés a productes de primera
necessitat. “Hem detectat un
creixement exponencial de la

demanda de serveis bàsics per
part de centenars de famílies de
tota la ciutat”, apunten les enti-
tats, que demanen a l’Ajunta-
ment de Badalona que lideri
políticament tots aquests serveis
assistencials i apliqui un pla d’e-
mergència social “immediat” a la
ciutat. Malgrat denunciar la “in-
capacitat” del consistori per do-
nar una resposta “ràpida i coor-
dinada” a l’actual situació, des de
les associacions es mostren
oberts a col·laborar amb l’ad-
ministració local per ajudar
aquestes famílies vulnerables.

Can Ruti participa en un assaig
efectiu per combatre el virus

SALUT4El Servei de Malalties
Infeccioses de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona
ha coordinat en l’àmbit estatal el
primer assaig clínic amb fàr-
macs efectiu per combatre el
coronavirus. L’estudi -que s’ha
realitzat amb 1.063 pacients po-
sitius dels Estats Units, Europa
i Àsia ingressats per una greu
afectació de pulmó- ha constatat
que el tractament amb un me-
dicament anomenat Remdesivir
accelera la recuperació dels ma-
lalts i en redueix la mortalitat.
Aquest antiviral dissenyat ini-

cialment contra l’ebola és el pri-
mer fàrmac testat capaç de
pal·liar els efectes de la Covid-19
en humans. Segons informa Can
Ruti, els resultats preliminars de
l’assaig clínic indiquen que els
pacients tractats amb el medi-
cament tenen un temps de re-
cuperació un 31% més ràpid,
reduint en quatre dies la seva es-
tada a l’hospital. En total, el
temps mitjà de recuperació va
ser d’onze dies per als pacients
tractats amb Remdesivir, en
comparació als 15 dies de les per-
sones que van rebre placebo.

Lots de productes ecològics
per a famílies vulnerables

SOLIDARITAT4La crisi social i
econòmica provocada pel coro-
navirus està provocant que mol-
tes famílies tinguin dificultats per
comprar productes d’alimenta-
ció frescos i de qualitat. Això pro-
voca que la dieta se’n ressenti i
que molts ciutadans pateixin
diferents problemes de salut per
culpa d’una dieta poc equilibra-
da. Davant d’aquesta situació, la
Confederació d’Associacions de
Veïns de Catalunya ha anunciat

que repartirà 250 lots de pro-
ductes agrícoles de cultius eco-
lògics entre 250 famílies vulne-
rables. L’objectiu de la CON-
FAVC és que aquestes famílies
tinguin una cistella de productes
frescos i de qualitat per poder-se
alimentar durant uns quants
dies. Les encarregades de re-
partir els lots de productes seran
diferents entitats veïnals. A Ba-
dalona, ho faran les associa-
cions Juan Valera i La Pau.

Salut | Els anticossos a Llefià doblarien la mitjana estatal
L’infectòleg de l’Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà ha assegurat en una entre-
vista a TV3 que els tests serològics indiquen fins a un 18% d’anticossos en barris de

Badalona com el de Llefià, en comparació al 8% de mitjana detectat a nivell espanyol.
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Santa Coloma

Reobren els accessos 
al Parc Fluvial del Besòs

MEDI AMBIENT4La Diputació
de Barcelona va decidir reobrir
dissabte passat els accessos al
Parc Fluvial del Besòs en el marc
de les noves mesures de des-
confinament autoritzades pel
govern espanyol. L’espai estarà
obert des de les vuit del matí fins
a les sis de la tarda i s’hi perme-
trà l’estada d’un màxim d’una
hora per passejar o practicar
esport individualment sense
contacte i mantenint sempre les
distàncies de seguretat esta-
blertes en el pla de desescalada
impulsat a nivell estatal.

El recinte estava tancat des
del 14 de març amb motiu del
confinament decretat arran de
l’estat d’alarma, com la resta
d’espais de la Xarxa de Parcs Na-
turals de la Diputació de Barce-
lona. La seva reobertura -que ha
estat consensuada amb els ajun-
taments de Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs
i Barcelona- vol donar resposta
a les “necessitats de la ciutada-
nia d’espais verds adaptats al
passeig i a la pràctica individual
d’esport”, sempre seguint les
mesures de seguretat.

POLÍTICA4El primer Ple mu-
nicipal a Santa Coloma de Gra-
menet després de l’esclat de la
pandèmia del coronavirus ha
servit per conformar un front
comú en la lluita contra la ma-
laltia i la recuperació social i eco-
nomica de la ciutat. En una ses-
sió íntegrament telemàtica, els
quatre partits amb representa-
ció al plenari es van compro-
metre en una Declaració Insti-
tucional a unir esforços per im-
pulsar mesures que contribuei-
xin a pal·liar els efectes de la cri-
si a la població i també van vo-
ler agraïr tota la feina realitzada
pels serveis assistencials que
actuen al municipi.
A la reunió dels grups cele-

brada aquest dimarts, el consis-
tori encapçalat per Núria Parlon
va presentar l’informe sobre les
iniciatives que s’han dut a terme
durant els últims dos mesos per
donar resposta a la difícil situa-
ció que viu la ciutat. En aquest
sentit, el regidor d’ERC Sam
Núñez va recordar que aquesta
crisi “entén de classes socials” i

va assenyalar que s’ha d’apostar
per “polítiques econòmiques re-
distributives” que garanteixin
la recuperació del teixit local
sense generar més desigualtats.

NOU GERENT A GRAMEPARK
Prèviament a la celebració del
Ple municipal va tenir lloc una
sessió extraordinària en la qual

es va nomenar Miquel Bagu-
danch Gené com a nou gerent de
l’empresa pública d’habitatge
Gramepark. El Ple -com a Jun-
ta General de la companyia- va
aprovar la designació del nou cà-
rrec amb els vots a favor del PSC
i d’ERC, que va celebrar una in-
corporació que consideren que
s’hauria d’haver fet abans.

El primer Ple telemàtic a Santa Coloma de Gramenet. Foto: Aj. Santa Coloma

Front comú pel virus i acord 
pel nou gerent de Gramepark

Desconfinament | Santa Coloma repren les obres públiques
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha decidit reprendre aquesta setmana les
obres públiques a la ciutat que havien quedat paralitzades amb l’estat d’alarma, com la
construcció d’un centre de formació a l’antic pavelló de l’Hospital de l’Esperit Sant.
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Zones de vianants: l’aposta
d’ERC per al desconfinament
POLÍTICA4El grup municipal
d’ERC ha demanat a l’Ajunta-
ment de Sant Adrià que torni a
convertir en una zona de via-
nants l’avinguda de Catalunya
els caps de setmana, tal com
s’havia fet abans de la declaració
de l’estat d’alarma per part del
govern espanyol. Segons apun-
ten els republicans, aquesta pro-
posta permetria facilitar el des-
confinament i ajudaria a man-
tenir el distanciament social i
complir amb les mesures de se-
guretat indicades per evitar nous
contagis per coronavirus.

En un comunicat, ERC tras-
llada al consistori encapçalat
per Joan Callau la iniciativa,
que es va deixar de fer amb l’en-
trada en vigor del confinament
preventiu per a poder concentrar
els efectius desplegats per con-
trolar aquesta pacificació del
carrer en altres tasques de ma-
jor prioritat per a la ciutat. Per a
la formació republicana, la con-
versió en zona de vianants de l’a-
vinguda de Catalunya no només
ajudarà la desescalada sinó que
també pot ser una oportunitat
per al petit comerç.

GENT GRAN4Diverses famílies
de la Residència Matacàs de
Sant Adrià de Besòs han decidit
denunciar la mala gestió de
l’empresa encarregada del ge-
riàtric. Segons va avançar Cró-
nica Global i ha pogut confirmar
Línia Nord, els casos han estat
presentats davant la Fiscalia Su-
perior de Justícia de Catalunya
a través de l’associació privada El
Defensor del Paciente i apunten
una mala praxi en el control de
la pandèmia del coronavirus al
centre, que va permetre un con-
tagi massiu entre els usuaris. Se-
gons van confirmar la setmana
passada fonts municipals, al-
menys 60 persones han mort a
l’equipament en els últims dos
mesos, una xifra que suposa
que gairebé una tercera part
dels usuaris  de la residència han
perdut la vida des de l’inici de la
crisi sanitària per la Covid-19.
La formalització de les pri-

meres denúncies formals contra
l’empresa gestora del geriàtric
ha esperonat altres familiars
d’usuaris del centre afectats,

que a través de les xarxes socials
han volgut també donar a co-
nèixer el seu cas. L’últim balanç
facilitat pel consistori apuntava
que a l’equipament només hi
queden uns 90 interns, la mei-
tat del total. També hi ha una
desena de residents que -després
de donar negatiu a les proves de
detecció de la malaltia- van ser

traslladats a un dels hotels me-
dicalitzats habilitats i un altre
grup d’usuaris que està sent atès
en centres sociosanitaris de la
zona. Després de les interven-
cions dels Bombers de la Gene-
ralitat, la Unitat Militar d’E-
mergències i d’Open Arms, l’úl-
tim ajut rebut han estat les 1.500
mascaretes donades per Endesa.

L’exèrcit desinfecta la Residència Matacàs d’urgència. Foto: Aj. de Sant Adrià

Famílies de la residència
Matacàs porten el cas a la fiscalia

Successos | Desarticulen dues bandes de lladres de camions
La Guàrdia Civil ha desarticulat dues bandes criminals que es dedicaven a sostraure

material de l’interior de camions estacionats en àrees de servei de Catalunya i Osca. En-
tre les 14 persones detingudes hi ha diversos veïns de Sant Adrià de Besòs i Badalona.
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Montgat | Tiana

La pluja de retrets i els persona-
lismes van ser els protagonistes
d’un Ple de Tiana pujat de to. Des-
prés d’un debat que es va allargar
fins a gairebé les dotze de la nit, els
grups municipals van aprovar
aquest dimarts la intervenció de
la gestió de la residència Sant Ce-
brià per “incompliment greu de
les obligacions” per part de l’em-
presa concessionària, que està
sent investigada per mala praxi
durant la pandèmia. Segons va de-
fensar l’equip de govern, la “des-
informació” i la “falta de docu-
mentació” no els va permetre ac-
tuar abans al geriàtric municipal,
on segons l’últim recompte ja
s’han produït més d’una trentena
de morts.
“Hem sigut transparents en tot

moment. No teníem la informació
necessària per fonamentar el se-

grest de la residència”, va assegu-
rar l’alcaldessa Marta Martorell a
la sessió celebrada telemàtica-
ment. Des del consistori apunten
que com a Ajuntament no tenien
“capacitat sanitària per saber si les
coses s’estaven fent bé” a l’equi-
pament i que es va actuar a prin-
cipis d’abril quan es van tenir els
primers indicis a través dels sani-
taris de Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA).
La visió de l’executiu local

contrasta amb la perspectiva que
han manifestat tant l’oposició
com diverses famílies del geriàtric.
Segons va defensar al Ple el por-
taveu de Junts per Tiana, Isaac
Salvatierra, el consistori ha arribat
“tard i malament”,  ja que creu que
els indicis eren suficientment clars
com per haver realitzat una ins-
pecció molt abans i així recavar la
informació suficient per justificar
la intervenció. En aquest sentit,
Salvatierra considera que l’Ajun-
tament hauria d’haver suspès
temporalment el servei que esta-

va prestant l’empresa gestora
quan el Departament de Salut de
la Generalitat els va instar a fer-ho
amb la seva resolució del passat 21
d’abril. “Hem perdut un mes com
a mínim. Per què no van fer la in-
tervenció des del primer dia?”, va
assenyalar el regidor, que va qua-

lificar el procés de “cadena d’errors
inexplicables”.
A la sessió d’aquest dimarts,

els grups també van acordar
amb polèmica la creació d’una
comissió d’estudi per investigar
el cas. La iniciativa va veure la
llum verda després de la renún-

cia forçada d’un dels membres
que n’havia de formar part, en
considerar el govern que no po-
dia ser “imparcial” perquè és fa-
miliar d’un usuari del geriàtric. El
Ple també va ratificar el conveni
amb l’AMB pel projecte d’am-
pliació de l’institut de Tiana.

“No teníem informacióperactuar”
» El Ple de Tiana aprova la intervenció de la gestió del geriàtric i crea una comissió per investigar el cas
» El consistori assegura que la falta de documentació no els va permetre actuar a la residència abans

El Ple telemàtic de l’Ajuntament de Tiana celebrat aquest dimarts. Foto: Junts per Tiana

Anton Rosa
TIANA

Montgat | La xarxa de voluntariat es bolca amb els vulnerables
Les regidories d’Acció Social i Cultura de l’Ajuntament de Montgat estan coordinant les tas-
ques de voluntariat al municipi, que es basen principalment en el repartiment d’aliments i de
productes d’higiene i de farmàcia i en l’acompanyament telefònic de persones vulnerables.
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Dilluns al vespre es feia oficial:
l’Handbol Adrianenc tornarà a
jugar a la Divisió de Plata el
curs 2020-21. La Federació Es-
panyola d’Handbol (RFEBM)
anunciava el final definitiu de to-
tes les seves competicions, tant
de les màximes categories, mas-
culina i femenina, com de les
dues categories de plata i també
de la Primera Nacional, compe-
tició en la qual competia fins ara
el conjunt de Lorenzo Rueda.
La suspensió de totes aques-

tes lligues, amb ascensos de ca-
tegoria però sense descensos,
permet que l’equip lila aconse-
gueixi tornar a una categoria de
la qual va baixar a finals de la
temporada 2018-19. L’Embutidos
Lalinense gallec, el Balonmano
Burgos, el Trapagaran de Biscaia,
l’Handbol Club Eivissa i el Ma-
drid Boadilla són els cinc primers
classificats dels altres grups de la

Primera Nacional que acom-
panyaran els adrianencs en la
seva nova aventura a la Divisió de
Plata del curs que ve (hauria de
començar el setembre).

SER MÉS COMPETITIUS
A falta de saber si la segona mà-
xima categoria de l’handbol es-
tatal es divideix en dos grups, ja
que la categoria tindrà 20 equips
(Los Cisnes i el Villa de Aranda
també pugen a l’ASOBAL), una
de les primeres reaccions ha es-

tat la de Rueda, que en declara-
cions a La Xarxa ha assegurat
que l’equip ha de ser “més com-
petitiu” que fa dues temporades,
quan no va poder segellar la
permanència després d’aconse-
guir només un triomf i un empat
en les darreres sis jornades.
Rueda també va dir que l’ob-

jectiu del club, en aquest nou
context econòmic que quedarà
amb la nova normalitat, el més
important és poder “estabilit-
zar el club en la nova categoria”.

La plantilla lila que ha aconseguit tornar a la segona categoria. Foto: HA

L’Handbol Adrianenc torna a la 
Divisió de Plata un any després
Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Hoquei línia | La FEP anuncia la cancel·lació de les seves lligues
Els Tucans ja saben que les lligues d’hoquei línia han arribat a la seva fi. Dissabte passat, la
Federació Espanyola de Patinatge ho feia oficial, de manera que el sènior femení tanca el

curs com a quart de la Liga Élite, mateixa posició que ocupa el masculí a la Liga Oro.

Oficial: el CF Badalona
seguirà a Segona Divisió B
Era l’escenari més previ-
sible, però des d’ahir al
migdia es pot dir amb

tots els ets i uts: el CF Badalona
jugarà a Segona B el curs que ve.
Passades les tres de la tarda, la Fe-
deració Espanyola de Futbol
(RFEF) anunciava que la tem-
porada 2019-20 en el futbol no
professional (Segona B i Tercera)
s’acaba sense que hi hagi des-
censos de categoria.

D’aquesta manera, el con-
junt escapulat veu que té final fe-
liç una temporada que havia co-
mençat amb molt mal peu (l’e-
quip no va guanyar cap partit dels
nou primers) i que havia obligat
a recuperar Manolo González,
amb qui el Bada havia tingut
una reacció. En canvi, sí que hi
haurà ascensos, de manera que és
molt probable que el curs que ve
hi hagi cinc grups de Segona B.

La Penya, pendent del dia 
del retorn als entrenaments
El Joventut està pendent
de rebre l’OK sanitari a
l’estat de les instal·lacions

de l’Olímpic perquè els seus ju-
gadors puguin tornar als entre-
naments. Després que aquesta
setmana equips de l’ACB com el
Valencia o l’Andorra ja hagin po-
gut tornar a la feina, el club encara
no pot posar dia i hora perquè els
membres de la plantilla, de forma
individual, puguin deixar de tre-
ballar des de casa i tornar a tre-

pitjar el parquet. Des del club as-
seguren a Línia Nordque ja han
rebut el protocol amb les ins-
truccions  que cal seguir en les ses-
sions, però que no poden con-
cretar el moment del seu inici.

AL·LEGACIONS DE L’ABP
Aquest document, però, no satisfà
l’Associació de Basquetbotistes
Professionals (ABP), que ha fet ar-
ribar un conjunt d’al·legacions al
Consell Superior d’Esports (CSD).
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Després de viure un 2019 per emmarcar
(va guanyar el premi Ramon Llull i va en-
capçalar les llistes dels més venuts amb
El fill de l’italià), Rafel Nadal torna a les lli-
breries quan tot just comencen a reobrir.
El pròxim dia 14 veurà la llum Mar d’estiu.
Una memòria mediterrània, un home-
natge de l’autor a la mar que el va acom-
panyar durant la infància i la joventut.

Llibres

Mar d’estiu
Rafel Nadal

El Grup Focus s’està esforçant perquè els
seus teatres es mantinguin actius i pre-
sents de forma virtual amb diverses ini-
ciatives. Una d’elles és #Anecdotari, una
proposta que convida tant els profes-
sionals del teatre com el públic a gravar
vídeos explicant anècdotes divertides i
curioses que hagin viscut al Romea, al
Condal, al Goya o a La Villarroel.

Teatre

#Anecdotari
Grup Focus

El grup Xiula, un dels referents actuals de
la música infantil, ha estrenat nou disc en
plena pandèmia. Sota el títol Cuarto la-
garto, el quartet ofereix una col·lecció de
cançons inèdites que han creat al llarg
dels seus vuit anys de carrera. Un dels te-
mes, però, és ben nou: Em quedo a casa,
escrita durant la quarantena amb l’ob-
jectiu de promoure el confinament.

Música

La Valeria és una escriptora que està tra-
vessant una crisi vital que afecta tant les
seves novel·les com la relació amb el seu
marit. En aquesta etapa difícil de la seva
vida, es refugiarà més que mai en les se-
ves millors amigues: la Carmen, la Lola i
la Nerea. Aquesta nova sèrie de Netflix es
basa en els quatre llibres de l’anomena-
da Saga Valeria, d’Elísabet Benavent.

Pelis i sèries

Valeria
María López Castaño

Cuarto lagarto
Xiula

DocsBarcelona
La 23a edició del DocsBarcelona estava programada del
19 al 31 de maig, i ni el coronavirus ha aconseguit mou-
re aquestes dates. Això sí, el festival de cinema docu-

mental s’ha hagut de reinventar per adaptar-se a les cir-
cumstàncies. Tota la programació s’oferirà online a través
de la plataforma Filmin, fet que permetrà, per primer

cop en la història del festival, seguir-lo des de qualsevol
punt de l’Estat. Enguany, el DocsBarcelona compta amb

un total de 35 documentals (28 llargmetratges i set
curts), el 55% dels quals dirigits o codirigits per dones.   

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) es va fer popular l’any
2017 gràcies als vídeos que penjava al seu perfil d’Ins-
tagram. Lluny de ser una instagramer convencional, el
seu sentit de l’humor i el fet de parlar en català (i, molt
sovint, sobre llengua i literatura catalanes, l’àmbit que
estudia) la van fer destacar de seguida. Així va ser com
aquesta alumna de la Universitat Autònoma va co-
mençar a copresentar el programa de ràdio Adoles-

cents iCat i, d’aquí, va passar a col·laborar al Tot es mou
de TV3. Després de diverses aparicions a altres espais
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

(CCMA), el passat dia 4 va estrenar una secció a l’APM
de Catalunya Ràdio. L’anunci d’aquesta nova partici-
pació va desencadenar una polèmica a Twitter, on di-

versos usuaris creuen que la CCMA li està donant
massa espais, mentre que molts d’altres celebren que
una noia tan jove guanyi protagonisme, defensi el ca-

talà i connecti amb la seva generació.

J U L I A N A  C A N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser instagramer i youtuber en català
Té més de 66.000 seguidors a Instagram

Famosos

Estrenar una secció a l’APM de la ràdio
Parla dels secrets del que ella anomena ‘star system’ català

Polèmica perquè “surt a tot arreu”
Hi ha qui creu que li han donat massa espais a la CCMA

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

|Marvel’s Iron Man
Aquest nou videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors posar-se en

la pell de Tony Stark, l’home de ferro, i disputar autèntics combats aeris.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

BUFAR ESPELMES

Posa’t la teva música preferida i gaudeix-la 
com mai: recorda que estàs de celebració

MENJAR BÉ

ESCOLTAR MÚSICA

FER VIDEOTRUCADES

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

i OCI

Encara que sembli que el coronavirus ho ha paralitzat tot,
la realitat és que el món continua girant, el temps conti-
nua passant i la gent continua fent anys. Si et toca cele-

brar el teu aniversari a casa o viure l’aniversari d’un ésser esti-
mat des de la distància, no és tan horrible com sembla. Hi ha
alguns consells que pots seguir per aconseguir que els dies
especials no deixin de ser-ho.
D’entrada, si avui fas anys, bufa les espelmes. És un acte

simbòlic, sí, però t’ajudarà a sentir que estàs celebrant un any
més de vida (i això sempre és motiu d’alegria). Dedica tots els
teus esforços al teu benestar: escolta la teva música preferida,
menja allò que més t’agradi i fes qualsevol cosa que t’animi.
Però, no ens enganyem, si durant el confinament enyores

algú, quan sigui el teu aniversari o el seu, l’enyoraràs encara
més. És per això que les videotrucades es convertiran (si és
que no ho són ja) en les teves millors aliades. Una videotruca-
da conjunta amb els amics o amb la família pot ser un bon
context per bufar les espelmes, prendre una copa i brindar en
la distància, tot desitjant que aviat es pugui fer en persona.

Aniversaris confinats, però feliços

És un acte simbòlic, però t’ajudarà a sentir que, 
malgrat tot, avui fas anys i és el teu dia

Les claus

Potser no faràs els àpats més saludables del món, 
però un dia és un dia i un bon pastís no et farà mal

L’aniversari a distància serà menys trist 
si estàs amb els teus de forma virutal
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