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El desacord de les esquerres
permet al PP recuperar 
l’alcaldia de Badalona  
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Es buscava un miracle i no es va
trobar. Dimarts, el BCIN va ser l’es-
cenari d’un ple d’investidura que va
deixar en mans de Xavier García
Albiol, de nou, l’alcaldia de Bada-
lona i que va fer estralls entre les es-
querres de la ciutat. De fet, ni el ma-
teix Albiol s’esperava ser alcalde.
“He arribat aquí pensant que con-
tinuaria sent el cap de l’oposició i
en surto amb la vara”, va admetre
el popular, que va prometre el cà-
rrec entre llàgrimes i cares desen-
caixades dels líders progressistes.

Els badalonins se n’havien
anat a dormir el dia abans creient
que finalment hi hauria un acord
d’esquerres que, un cop més, evi-
taria que Albiol fos alcalde. Però la
política badalonina va tornar a de-
mostrar que, fins a l’últim minut,
no es pot donar res per fet en una
ciutat que ha convertit els girs de
guió d’última hora en la norma
dels darrers anys. Mentre la prem-
sa generalista ja donava per fet l’a-
cord, els mitjans locals alertaven
que no estava lligat i que podia
descarrilar, coneixedors de les
motxilles que s’arrosseguen i de les
desconfiances entre uns partits
que, fins ara, ni l’espantall comú
d’Albiol ha fet possible que puguin
treballar plegats per bastir un
projecte alternatiu de ciutat.

La història, o millor dit, les di-

verses versions de la història ja són
conegudes i la intensitat dels fets
que van tenir lloc en poques hores
fa impossible recollir-los tots en
aquest escrit. Les discrepàncies en
el repartiment del mandat –el PSC
volia que fos equitatiu i Guanyem
demanava 2 anys per a Dolors Sa-
bater–i la famosa clàusula que do-
nava poder a les assemblees de to-
tes les formacions per ratificar l’a-
cord passada la investidura van ser
els últims esculls que el van im-
possibilitar. Però el veritable im-
pediment va ser l’alt grau de des-
confiança en totes direccions que
s’arrossega d’anys i que s’ha inten-
sificat durant unes setmanes de ne-
gociacions difícils, on sovint més
d’un partit s’ha sentit atacat o ha al-
birat un possible engany.

TOTS CONTRA SABATER
La imatge de Sabater en un extrem
de la sala, asseguda sola abans
que comencés el ple, ja deixava en-
treveure que les coses no anaven bé.
L’últim intent d’arribar a un acord,
minuts abans de la sessió, no ha-
via donat fruits i Albiol seria alcal-
de. Els parlaments previs a la vo-
tació així ho ratificaven i els últims
precs d’entesa ja no hi podien fer
res. Ni l’intent fallit de fer un recés
per intentar forçar una reconside-
ració in extremisdels implicats en
les negociacions va poder canviar
el desenllaç. A diferència del que va
passar al ple de la moció de censura
a Sabater, on sí que es va permetre
un recés a petició d’Albiol, aquest

cop la mesa no el va autoritzar.
Tampoc hi va haver gaire resis-
tència a la negativa. La bancada de
Guanyem va desdenyarl’opció i, de
fet, la sensació era que ja no hi ha-
via marxa enrere. Els regidors del
partit de Sabater no havien firmat
el document de l’acord amb la
resta de forces. En aquesta situació,
i tal com ja havia advertit, el PSC es
negava a votar la candidatura de l’e-
xalcaldessa. Amb tot, els socialistes
van optar pel seu candidat, Rubén
Guijarro, el PP per Albiol i la resta
de partits per Sabater. Sense ma-
jories absolutes, el popular era in-
vestit alcalde en tant que cap de la
llista més votada a les eleccions.

I a partir d’aquí, una pluja de re-
trets contra Sabater van acabar
d’escenificar la trencadissa de l’es-
querra badalonina. Alex Montor-
nès, d’ERC, va dir que li retiraven
la confiança. Aïda Llauradó, dels co-
muns, li va demanar la dimissió. El
PSC la va culpabilitzar del fracàs de
l’acord i només David Torrents,
de JxCat, va carregar més contra els
socialistes que contra ella. Tot ple-
gat mentre Albiol encara no s’ho
creia, tragirava papers per redirigir
un discurs que no s’esperava haver
de fer i tornava a besar la vara. “Soc
més militant de Badalona que del
meu partit”, afirmava mentre de-
manava col·laboració a l’oposició a
partir d’ara. És conscient que no ho
tindrà fàcil i que, si es descuida, es
podria trobar amb una moció de
censura. Ara mateix, però, això
sembla més aviat política-ficció.

» Un Albiol incrèdul recupera l’alcaldia de Badalona
» El fracàs de l’acord d’esquerres deixa ferides profundes

Elmiracle fallit

Arnau Nadeu
BADALONA

Albiol, durant un moment del seu discurs. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Fotos: Jordi Pujolar/ACN

En Portada
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Com ha dormit aquestes
dues nits després del ple
de dimarts?

[Somriu]. He dormit poc.

Es penedeix de la decisió final
que van prendre amb Guanyem?
Nosaltres no podíem fer cap altra
cosa. El PSC sí. Ells haurien pogut ai-
xecar-me el veto molt abans i plan-
tejar la proposta d’alcaldia com-
partida fa dies, no a 24 hores del ple.
També haurien pogut acceptar la
clàusula que permetia a les as-
semblees de totes les organitza-
cions validar-ho posteriorment o
fins i tot votar-me a mi igualment
per assegurar un govern progres-
sista i després seguir negociant. 

No podien signar un acord que
podia acabar en paper mullat.
Nosaltres fa un any, sense cap acord
firmat, vam votar Álex Pastor per evi-
tar que Xavier García Albiol recu-
perés l’alcaldia i després seguir ne-
gociant. Aquest cop el PSC va de-
manar un acord firmat a poques ho-
res del ple, repeteixo, posant contra
les cordes una organització as-
sembleària com la nostra. Sabien
perfectament que no teníem mar-
ge de maniobra amb segons quines
decisions i tempos.

Sigui com sigui, bona part de Ba-
dalona i de la resta del país l’a-
cusa a vostè de ser la culpable
que Albiol torni a governar.
Els culpables som tots. El que va
passar dimarts al ple és un error
col·lectiu. Totes les organitzacions
som responsables del resultat final.
Si volem reconstruir la confiança en-
tre tots per frenar l’avenç d’Albiol,
no servirà de res treure’s de sobre
les responsabilitats i abocar-les to-
tes en un únic front. Això és un mal
precedent. Tots hem de fer una anà-
lisi profunda del que passa a Ba-
dalona, on el populisme es menja,
per exemple, els resultats que el
PSC aconsegueix a totes les ciutats
de l’entorn. Ells també han de fer au-
tocrítica de per què els passa això.
Tots hem de fer-ne.

D’acord, però vostè mateixa deia
just després del ple que se l’està
convertint en el cap de turc del
fracàs. I els caps de turc tenen un
futur polític complicat.
Ni l’any passat era una heroïna,
com es va voler fer creure, ni ara he
de ser el cap de turc. Jo no prenc de-
cisions personals. Represento una
col·lectivitat, una organització que,
a més, vol trencar amb les velles for-
mes de fer política. Dit això, el meu
futur polític ara mateix no em pre-
ocupa gens. El que em preocupa és
com frenarem el populisme del PP.
No és hora de fer-nos retrets, això no-
més mina encara més la possibilitat
d’un futur acord. És una espiral des-
tructiva. N’hem de sortir demanant
disculpes a la ciutadania per no ha-
ver sigut capaços de trobar una so-
lució i reconstruint confiances.

Sembla difícil. Aïda Llauradó,
dels comuns, li va demanar ex-
plícitament la seva dimissió. Se
l’ha arribat a plantejar en algun
moment, abans o després d’a-
quest ple?
No. El que sí que m’he arribat a
plantejar és una pregunta que m’a-
gradaria que me la responguessin:

Què és el que els fa tanta por que tin-
guin aquesta necessitat d’anar a per
mi? És pel que represento? Crec que
fem nosa a la vella política quan fins
i tot organitzacions com ERC o els co-
muns, que van votar la meva candi-
datura, personalitzen els retrets del
fracàs de l’acord en la meva persona.

Llauradó va arribar a parlar de
“suïcidi polític” de Guanyem.
Creu que serà així, que això els
passarà molta factura?
Aquesta anàlisi encara no l’he entrat
a fer, perquè la preocupació princi-
pal que tinc ara, repeteixo, és que tor-
nem a tenir Albiol d’alcalde i haurem
de contrarestar tot el mal que pot fer
a la ciutat. Qui patirà segur una gran
factura de tot plegat és la ciutat. Jo

diria que el més urgent i al que
hem de dedicar tota la nostra ener-
gia és a fer autocrítica tots, a inten-
tar reconstruir les confiances i a mi-
rar com podem bastir una alternativa
que eviti que el 2023 Albiol tregui
majoria absoluta. I això passa per tei-
xir un projecte de ciutat sòlid alter-
natiu, no només anant contra ell.

Alex Montornès, d’ERC, també
va ser molt contundent amb vos-
tè. Va dir que els republicans ba-
dalonins li retiraven la confiança.
Però veient com han anat les ne-
gociacions, vol dir que l’ha tingut
en algun moment la confiança
plena d’ERC Badalona?
És evident que la ruptura que van fer
ja fa mesos de la Badalona Valenta
en dos grups municipals és un símp-
toma que alguna feblesa tenia
aquesta confiança, que potser s’es-
tava perdent. És possible. Aquest
trencament va comportar que dei-
xéssim de ser el primer grup d’es-
querres al plenari i això ens va afe-
blir molt en les negociacions d’a-
questes setmanes. També és cert que
ERC no veia clara l’estratègia de no
tenir un botó vermell. Ells necessi-
taven tenir un botó vermell que, pas-
sés el que passés, evités que tornés
a governar Albiol. Nosaltres vam
apostar-ho tot a sortir-nos-en, però
finalment no va poder ser i ara en-
tenc que focalitzin cap al nostre
grup la seva frustració. Però el que es
va dir al ple és gravíssim i molt injust.

Montornès va dir que “en honor
a la veritat” la culpa no era del
PSC, mentre que la direcció na-
cional d’ERC va sortir poc després
carregant contra els socialistes.
Estic absolutament en desacord
amb l’anàlisi de Montornès i crec que
la visió de la direcció nacional d’ERC
és molt més encertada i equànime.
Per què Miquel Iceta es mulla en pú-
blic a 24 hores del ple i no 10 o 15
dies abans? Jo havia parlat amb ell
personalment i li havia deixat clar
que nosaltres som una organització
assembleària. Li vaig dir que, si ens
havien de sorprendre amb canvis ra-
dicals de propostes, no ho fessin a
última hora. Però bé, tornant a Mon-
tornès... Les afirmacions són fetes des
de l’estómac. El seu partit a nivell na-
cional és molt més equànime.

Parlant dels partits a nivell na-
cional, quin paper hi ha jugat la
CUP en tot plegat?
Guanyem té una assemblea sobira-
na i això vol dir que les persones que
en formen part prenen les deci-
sions de forma col·lectiva. Nosal-
tres ens devem a aquesta assemblea.
Tenim gent que només milita a
Guanyem, com jo mateixa, i altra que
també pertany a un ventall amplís-
sim d’organitzacions. Però això últim
mai ha comportat ni comportarà que
cap d’aquestes organitzacions ex-
ternes pugui marcar cap directriu a
Guanyem. Som totalment sobirans.
Crec que tot això de la CUP torna a

sortir ara per intentar minimitzar o
fins i tot invisibilitzar el que som i el
que comporta Guanyem com a for-
ma de fer nova política. No estem
sota la disciplina de cap partit, i això
no agrada, ni aquí ni enlloc.

De reaccions a nivell nacional n’hi
ha hagut moltes, però volia tras-
lladar-li la de l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, que poc des-
prés del ple ja demanava una
moció de censura a Albiol. Vostè
la veu possible en el que queda de
mandat, tal com ha anat tot?
Perquè es pogués fer, primer caldria
superar el mateix que fa dos dies va

impedir que hi hagués un acord. Hi
havia prou confiança per bastir un
govern sòlid amb un lideratge fort?
Realment hi havia la intenció que
això sortís bé? La resposta a la pre-
gunta que em fa segueix sent la ma-
teixa que la que teníem abans-d’a-
hir sobre la taula: primer caldrà
veure si som capaços de reconstruir
confiances i superar aquesta espiral
de retrets. Bastir una alternativa sò-
lida més enllà del ‘tots contra Albiol’.

Més enllà de repartiments de
mandats i clàusules polèmiques,
el fracàs de dimarts s’ha de llegir
amb perspectiva d’anys. Les mot-
xilles han pesat massa?
S’ha de curar una ferida que ve de
molt enrere. Ens hem de reconèixer
mútuament, dins de les diferències
que tenim, fent l’esforç de buscar les
coses en comú i entendre’ns per po-
der tirar la ciutat endavant. Guanyem
ha fet un esforç molt gran per deixar
de mirar el PSC com un enemic i veu-
re’l com un col·laborador necessari.
I això és el que han de fer la resta d’or-
ganitzacions entre totes i hem d’a-
profundir-hi també nosaltres.

El nou mandat d’Albiol ha comen-
çat amb una baralla multitudinà-
ria a la Salut i ell tornant a parlar de
la unitat d’antidisturbis de la Guàr-
dia Urbana. Tornem al passat.
Des de l’oposició ens tocarà lluitar per-
què no qualli el seu discurs partidis-
ta de la seguretat. En això també fa
molta falta el PSC. Cal que es decan-
ti definitivament cap al bloc de les es-
querres i puguem acabar bastint un
projecte sòlid i progressista de ciutat.

“El meu futur polític
ara mateix no em
preocupa gens”

Dolors Sabater / Líder de Guanyem Badalona en Comú

Dolors Sabater no ha acabat recuperant l’alcaldia de Badalona, però des del ple 
de dimarts ha despertat més interès el que pugui dir ella que Xavier García Albiol. 

En aquesta entrevista, amb moltes preguntes retòriques, la líder de Guanyem desgrana
com veu “el cap de turc” –en paraules seves–el que ha passat i el que vindrà.

Arnau Nadeu
BADALONA

“¿Per què Miquel Iceta
es mulla en públic 
a 24 hores del ple
i no 10 dies abans?”

“És cert que ERC
no veia clara
l’estratègia de no
tenir un botó vermell”

En Portada

Sabater, en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Pujolar/ACN
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La meva filla de 3 anys
fa dies que té febre

alta, malestar i erupció a
la pell i avui m’han deixat portar-la pre-
sencialment al pediatre. Em diu que pot
ser Covid-19 (o un altre) però que no se
li farà cap test. Mentrestant, futbolistes
sans com un roure en tenen (i no els ne-
cessiten).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algun dia es podria
preguntar per la situa-

ció dels músics en confi-
nament a un músic dels que s’han
quedat sense fer bolos de 50 euros als
bars on feu gintònics de 10 euros, o
sense fer classes de solfeig a tres es-
coles diferents i que en cap d’elles ni
s’esmenti el “contracte”.

@offxelia

Los puentes colgantes
que unían las izquier-

das de Badalona final-
mente han cedido y han caído al pre-
cipicio. Un año después de haber ga-
nado las elecciones municipales, Albiol
recupera la alcaldía. Algo que pensá-
bamos que no volvería a pasar. Pero
pasó. Otra imagen del 2020.

En resum, les que ens
dediquem al lleure

aquest estiu serem les
dolentes per a tothom: els infants ens
odiaran per no deixar-los jugar tran-
quils i les famílies diran que no som
prou estrictes amb les normes higiè-
niques. I nosaltres amb sous de merda
i una responsabilitat bestial.

@AnLaClau@augustomagana@ferranvital

La lupa

El que va succeir durant el ple d’in-
vestidura del nou batlle de Badalona,
a més d’esperpèntic, va ser la crònica,
ja anunciada amb anterioritat, de la di-
visió de les esquerres. Una divisió que
ve de lluny i ha estat aprofitada pel lí-
der de la dreta per treballar en els bar-
ris obrers, abandonats durant molts
anys pels seus representants al con-
sistori.

Badalona, la quarta ciutat de Ca-
talunya en nombre d’habitants, pos-
siblement és una de les ciutats més po-
bres de tot el territori català. A més, la
manca de lideratge polític ha fet que
des d’altres administracions no es tin-
guessin en compte ni se solucionessin
els seus problemes urbanístics i socials.
Des de fa molts anys, Badalona és la
ventafocs de l’Àrea Metro-
politana.

L’autopista no només
divideix la ciutat físicament
en dos espais, sinó que
aquests són socialment i
urbanísticament molt di-
ferents.

Per sota l’autopista viuen els que
són coneguts com ‘BTV’ (Badalonins de
Tota la Vida) i voten, preferentment, a
la dreta nacionalista –també hem de
dir que, sobretot en els últims anys, han
votat esquerres nacionalistes i federa-
listes. En canvi, per damunt de l’auto-
pista, la zona més poblada de la ciutat,
hi viuen els descendents de les prime-
res onades d’immigrants –gent de
classe obrera– procedents d’altres ter-
ritoris d’Espanya i, últimament, els
anomenats nouvinguts, persones d’al-
tres països amb unes cultures i unes
llengües diferents de les nostres. Uns
i altres van venir a Badalona buscant
millorar les seves condicions i expec-
tatives de vida.

Possiblement per això, a Badalona
va guanyar les primeres eleccions de-

mocràtiques el PSUC, i el seu candidat,
Màrius Díaz, va ser nomenat batlle.

Aquell primer govern va estar for-
mat pel PSUC, el PSC i CiU, que van
signar un acord que prioritzava tre-
ballar per resoldre els múltiples pro-
blemes de tota mena que hi havia a la
ciutat. Per això, ara tothom reconeix
que aquell va ser realment i veritable-
ment l’Ajuntament del canvi.

El que es va aconseguir durant
aquells quatre primers anys de demo-
cràcia municipal no cal explicar-ho ara,
però les millores urbanístiques dels
barris obrers, així com la creació dels
equipaments necessaris per millorar la
qualitat de vida dels badalonins i ba-
dalonines van ser fets perceptibles i no
només paraules.

El que va passar després fins a ar-
ribar a les eleccions del 2011 també és
conegut per tothom a Badalona: go-
verns de colors diversos més pen-
dents de qüestions partidistes que de
posar-se d’acord i trobar solucions
als problemes reals de la ciutat.

L’abandonament de les esquerres
cap als barris obrers, just quan més les
necessitaven a causa de l’enorme cri-
si immobiliària del 2008, va ser apro-
fitat pel líder de la dreta populista i xe-
nòfoba per fer cau.

El discurs fàcil d’un líder mentider
i sense escrúpols, que culpava els
nouvinguts de tot allò dolent que
passava, va penetrar en els barris. Va
ser així com, a les eleccions del 2011,
el líder del PP, Xavier García Albiol,
va aconseguir l’alcaldia gràcies a CiU.

Després de quatre anys de gestió
que van servir, sobretot, per aprofun-
dir i consolidar la fractura social, l’any
2015 va perdre l’alcaldia, que va que-
dar de nou en mans de les esquerres.

Malgrat el compromís acordat en-
tre les forces polítiques de  no signifi-
car-se o pronunciar-se en qüestions
identitàries, l’alcaldessa –possible-
ment mal aconsellada– es va conver-
tir en l’abanderada i cap més visible de
l’anomenat “procés”. També hem de
dir que, mentre tot això passava, la ges-
tió de l’administració local queia en pi-
cat per manca de directrius políti-
ques. Tot eren paraules i crítiques a
l’anterior govern del PP, però cap re-
alització concreta per millorar la ciu-
tat i aconseguir millorar, també, les

condicions de vida dels ciu-
tadans i ciutadanes.

Ara ens trobem amb
una situació força compli-
cada. Les esquerres, divi-
dides i enfrontades, i la
dreta, que alimenta la con-
frontació i la divisió dels

ciutadans, ocupant la cadira més alta
del saló de plens de l’Ajuntament.

Tot són retrets entre les esquerres
i ningú parla de reconstruir ponts i tre-
ballar per aconseguir un gran pacte de
ciutat que prioritzi les polítiques so-
cials, i evitar que, de nou, siguin les
classes populars les que paguin una cri-
si econòmica i social que vindrà –de
fet, ja n’estem patint les conseqüències-
després d’aquesta pandèmia que ens
afecta a tots.

Treballar perquè ningú es quedi en-
rere i evitar que s’incrementi la po-
bresa, les desigualtats  i les tensions so-
cials hauria de ser l’objectiu de les es-
querres progressistes. Tenen majoria
al ple i s’han d’aprovar els pressupos-
tos. Seran capaces de sumar forces per
evitar la catàstrofe?

Tot són retrets entre les esquerres i ningú
parla de reconstruir ponts i treballar per un

pacte que prioritzi les polítiques socials

per Pedro Jesús Fernández

Reconstruir ponts
Els semàfors

Res. Ramon Berenguer
La residència Ramon Berenguer de

Santa Coloma de Gramenet és un dels
onze geriàtrics de l’àrea metropolitana
que han estat denunciats per les famí-
lies a la Fiscalia per una vulneració dels

drets a la salut i a l’atenció sanitària.
pàgina 8

Aj. de Sant Adrià 
El primer ple telemàtic de l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs des de l’esclat
de la pandèmia va donar llum verda a

la regulació dels pisos turístics amb l’a-
provació provisional de la modificació
del Pla General Metropolità (PGM).

pàgina 9

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

Coloma ja no compta amb cap treballa-
dor del centre infectat pel virus. Els

membres de la plantilla que estaven de
baixa ja s’han recuperat i la majoria

s’han reincorporat al seu lloc de feina.   
pàgina 8
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Els regidors de Guanyem 
no signen l’acord que volia el PSC1

2
Sabater ofereix dues tinences d’alcaldia 
al PSC i ser alcaldessa sense cartera

Nova reunió a cinc bandes per intentar 
desencallar el govern de Badalona

L’alcaldessa de Tiana, sobre el geriàtric: 
“No teníem informació per actuar abans”

La versió del PSC sobre la clàusula: 
“No existia fins aquest matí”

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

Toda la Unión Europea, menos
España, ha conmemorado el 75
aniversario de la victoria sobre el
nazismo.

Solo quiero recordar que
Raül Romeva, la persona que
trabajó duramente para que hu-
biera la primera y única placa
conmemorativa a las víctimas
del nazismo de todo el estado es-
pañol, está en la cárcel por ayu-
dar a realizar un ejercicio de so-
beranía popular, el 1-O.

Lean su biografía como fe-
minista, pacifista, ecologista, ac-
tivista LGTB y antirracista. Y en-
térense al menos de a quién
tienen en sus cárceles, porque
aún hay quien, en su pensar con-
descendiente y colono, cree que
“total, hay cuatro politicuchos
ahí metidos”, cuando han encer-
rado, por años, a activistas pro
derechos humanos (sí, aunque
sean catalan@s).

La derrota
per Mani Martínez

Enemic invisible
per Lola Salmerón

El xiulet constant que reproduïa
aquell monitor li impedia dor-
mir. Sabia que aquella infer-
mera havia tornat per compro-
var les seves constants vitals. No
era necessari que li comuniqués
l’informe mèdic, sabia perfec-
tament quin era el seu estat. A
cada minut que passava, la seva
respiració es tornava més pe-
sada, ja no suportava aquella
opressió en els seus pulmons.
Va deixar de lluitar quan va no-
tar en el seu rostre la mà d’a-
quella jove, es va rendir davant
aquell enemic invisible que ha-
via envaït el seu cos. El seu úl-
tim esforç el va emprar per
apartar de les seves fosses nasals
aquella olor tan peculiar, que li

recordava que es trobava a l’ha-
bitació d’un hospital. Llavors, va
aspirar profundament la fra-
gància d’aquella jove, que li re-
cordava l’olor corporal de la
seva estimada neta. Allò li va
produir serenitat, precisament
la que necessitava per iniciar el
seu últim viatge. La seva ment
es negava a defallir sola, sense
la companyia dels seus, per
això es va convèncer que aque-
lla criatura era sang de la seva
sang. Abans d’exhalar el seu úl-
tim alè, va pronunciar el nom de
la seva neta en un murmuri ofe-
gat. Aquella infermera, intuint
quina era la seva última volun-
tat, es va abraçar a l’anciana
dient-li: “T’estimo, àvia”.

Les millors
perles

Detenen a Utah un nen de cinc anys que conduïa el cotxe
dels seus pares amb la intenció d’anar fins a Califòrnia per
comprar-se un Lamborghini. El petit va aprofitar que es va

quedar sol amb la seva germana per escapar-se de casa amb ni
més ni menys que tres dòlars a la butxaca.

Un experiment a un bufet lliure del Japó mostra amb qui-
na rapidesa es propaga el coronavirus. A la prova, no-
més un dels participants es pinta la mà amb pintura fluo-

rescent i, tot seguit, se serveix el seu menjar. La resta, amb les
mans netes, hi van al darrere. Al final, tota la sala queda tacada.

Al’inici del confinament, un pare va decidir disfressar-se amb la
seva filla dels personatges de Frozen i baixar junts a llençar les
escombraries a les 8 del vespre. Així va començar una tradició

per entretenir la quarantena de tots els nens del barri, que han po-
gut veure des del seu balcó el Joker, Goku o la Bella i la Bèstia.

Les (absurdes) curiositats d’internet són infinites i, cada
cert temps, n’apareix una. L’última que s’ha fet viral: si es-
crius el número 241543903 a la barra de cerques de Goo-

gle i fas clic a Imatges, la pantalla se t’omplirà de fotografies de
gent ficant el cap a la nevera.

Manel ha sorprès els seus seguidors amb un vídeo del 2010
on canten Dos hombres y un destinode David Bustamante i
Àlex Casademunt. Un dels grans fans del grup, l’actor Josh

Radnor (Ted Mosby a How I met your mother), ha pensat que es
tractava d’una cançó de la banda i n’ha elogiat la melodia.

A les xarxes

@JofreFont: També ens quedem sense
Primavera Sound aquest 2020. Les espel-
mes del 20è aniversari del festival les hau-
rem de bufar el 2021. 

@bruesteve: A qui no li hagi passat allò
que surts de tranquis a fer una cervesa i
acabes fent Albiol alcalde que tiri la pri-
mera pedra.

#AlbiolAlcalde

@iescolar: La Audiencia de Barcelona or-
dena que Millet, Montull y el extesorero
de Convergència ingresen en prisión an-
tes del 25 de junio.

#CasPalau #AdeuAlPrimavera
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La política eclipsa la versió més
casolana de les Festes de Maig
TRADICIÓ4La picabaralla polí-
tica per decidir qui rellevava
Álex Pastor al capdavant de l’A-
juntament de Badalona no ha
permès lluir l’esforç per celebrar
una versió “confinada” de les
Festes de Maig. Les entitats de la
ciutat s’han bolcat per poder
mantenir l’esperit de la tradi-
cional festivitat amb tota una ba-
teria d’activitats i propostes cul-
turals perquè nens, joves i adults
poguessin gaudir de la celebra-
ció des de casa i malgrat la si-
tuació d’estat d’alarma decreta-
da pel govern espanyol.

Una de les principals inicia-
tives ha estat la cremada casola-
na de la mítica figura del Dimo-
ni per la vigília de Sant Anastasi.
Des del consistori i en col·labo-
ració amb les diferents associa-
cions locals es va proposar cons-
truir i plantar a casa un perso-
natge retallable per cremar-lo
com marca el ritual i després
compartir l’experiència a través de
les xarxes socials. Tampoc han fal-
tat a la cita els esperats concerts
virtuals posteriors a la cremada,
que aquest any han anat a càrrec
de Màrius Alfambra i Ginestà.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut dues per-
sones per la seva implicació en
una baralla multitudinària que
es va produir aquest dimarts al
vespre al barri de la Salut de Ba-
dalona. L’incident -on hi van
participar prop d’un centenar de
persones- va acabar amb dos
agents ferits, un amb un tall al
canell i un altre amb esgarrapa-
des i fregaments durant la de-
tenció d’un dels implicats.

Els fets haurien tingut lloc al
voltant de les vuit del vespre,
quan una patrulla va acudir al
carrer Víctor Balaguer alertats
per alguns veïns d’una baralla
entre tres persones. En perso-
nar-se al lloc, els agents van ha-
ver de demanar ràpidament re-
forços, ja que desenes de perso-
nes van començar a concentrar-
se al carrer en actitud hostil cap
a la presència policial. La situa-
ció va requerir la intervenció
de diverses dotacions del cos de
Sant Adrià del Besòs i de la uni-
tat d’antiavalots, que finalment
va aconseguir dispersar la con-

centració, que en aquell mo-
ment ja comptava amb prop
d’un centenar de participants.

ANTIDISTURBIS
A través del seu perfil a Twitter,
el nou alcalde de la ciutat, el po-
pular Xavier Garcia Albiol, va
desitjar que els dos mossos ferits
a la baralla “tinguin una ràpida

recuperació” i va assegurar que
treballarà “sense descans” per
“recuperar la convivència i la pau
social” al municipi. En aquest
sentit, el flamant batlle ja ha
anunciat la seva intenció de re-
cuperar la unitat d’antidisturbis
de la Guàrdia Urbana de Bada-
lona per resoldre problemes “se-
riosos” d’inseguretat com aquest.

Un moment de la baralla multitudinària. Foto cedida

Una baralla multitudinària 
a la Salut deixa policies ferits

Salut | Metges de Can Ruti denuncien pèrdues salarials
El sindicat Metges de Catalunya ha denunciat la reducció salarial de fins a 1.000 eu-
ros que han patit aquest abril alguns especialistes de l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona per la supressió de guàrdies durant la pandèmia del coronavirus.
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4El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha acti-
vat un pla de xoc per fer front a
les conseqüències laborals i so-
cials de la crisi sanitària de la Co-
vid-19 i l’Estat d’Alarma, amb
una dotació de 59,29 milions
d’euros.

El Pla de xoc per a l’ocupació:
persones, empreses i territoris pre-
veu un conjunt de mesures que
estan dirigides a donar suport a
les persones treballadores que
s’han vist afectades econòmi-
cament i als col·lectius en major
situació de risc; a les persones
treballadores autònomes i a les
petites empreses perquè re-
prenguin l’activitat i mantin-
guin la capacitat productiva i els
llocs de treball; i a les adminis-
tracions locals perquè planifi-
quin estratègicament la reacti-
vació econòmica a partir de l’a-
nàlisi de les necessitats del seu
territori i de la concertació social
i territorial.

En total, es preveu benefi-
ciar 1.500 empreses i 4.300
persones de manera directa, a
més dels milers de persones
treballadores que es benefi-
ciaran de manera indirecta a
través del suport a les empre-
ses per a la creació i manteni-

ment de llocs de treball. El pla
també suposa donar suport a
tot el territori mitjançant ajun-
taments i consells comarcals, i
línies de suport a cooperatives
i entitats de l’economia social,
el tercer sector, autònoms i mi-
croempreses.

Amb aquest pla, el Depar-
tament activa de manera ur-
gent entre maig i juny sis línies
de polítiques d’ocupació crea-

des de manera específica –o
reforçades, com és el cas de
les mesures de suport a les per-
sones treballadores autòno-
mes– per donar resposta a l’es-
cenari sociolaboral post-Covid.
La informació sobre les mesures

es pot trobar al web treballia-
ferssocials.gencat.cat.

A més de les mesures d’a-
quest pla de xoc urgent, el De-
partament està treballant al Con-
sell de Direcció del SOC altres
convocatòries pròpies del servei
d’ocupació i també agilitant lí-
nies de suport sociolaboral a
col·lectius específics, com ara
persones amb discapacitats i
persones en situació de risc d’ex-
clusió social, que s’obriran prò-
ximament.

En les darreres setmanes, el
Departament també ha posat
en marxa dos ajuts extraordina-
ris per a persones treballadores
afectades econòmicament per
la crisi de la Covid-19 i l’Estat d’A-
larma. En primer lloc, s’han des-
tinat 7,5 milions d’euros a un
ajut de fins a 2.000 euros per a
persones treballadores autòno-
mes. I en segon lloc, 20 milions
d’euros per a un ajut d’urgència
de 200 euros per a persones tre-
balladores amb càrregues fami-
liars que han vist reduïts dràsti-
cament els seus ingressos (afec-
tats per ERTO, autònoms, treba-
lladors fixos discontinus o amb
contractes temporals extingits i
que encara no han cobrat la pres-
tació d’atur o cessament).

Pla de xoc de 59 milions 
d’euros per a l’ocupació

» El Departament de Treball activa ajuts per fer front a la crisi derivada del coronavirus
» Les ajudes van destinades a ajuntaments, treballadors, petites empreses i autònoms

4Suport a ajuntaments i con-
sells comarcals:
• Pressupost: 6,75 milions d’eu-
ros.
• Destinataris: Ajuntaments de
més de 50.000 habitants, així
com tots els consells comarcals
per garantir que aquesta me-
sura arriba a tot el territori.
• Es finança la contractació de
personal tècnic per un període
de 12 mesos per a la coordina-
ció de l’elaboració del pla de re-
activació socioeconòmica, po-
sada en marxa i seguiment.

4Suport a la contractació de
persones aturades:
• Pressupost: 15 milions d’euros.
• Destinataris: Entitats locals
perquè contractin 1.120 perso-
nes amb contractes de 9 mesos
a jornada completa.
• Línia extraordinària i urgent
del programa “Treball i formació”
del SOC. Inclou una línia dirigi-
da a persones inscrites com a
demandants d’ocupació a par-
tir del 16 de març de 2020, i una
altra dirigida a persones en risc
de caure en situació d'atur de
llarga durada.

4Suport a les persones tre-
balladores autònomes:
Consolida’t:
• Pressupost: 1,04 milions d’euros.
• Destinataris: 1.000 persones
treballadores autònomes.
Garantia juvenil:
• Pressupost: 12 milions d’euros.
• Destinataris: 2.200 persones joves.

4Suport al manteniment dels
llocs de treball:
• Pressupost: 5 milions d’euros.
• Destinataris: 1.100 microem-
preses que tinguin contractades
fins a deu persones treballado-
res i que hagin mantingut la
plantilla.
• Ajut del 50% del salari mínim
interprofessional per a un màxim
de tres persones treballadores i
durant sis mesos, o la part pro-
porcional equivalent en el cas de
contractes a jornada parcial.

4Suport a microempreses,
autònoms/es, cooperatives i
economia social:
• Pressupost: 5,5 milions d’euros.
• Destinataris: 250 projectes.
• Mesures per a l’impuls de pro-
jectes de transformació digital
i de nous models de negoci i ac-
tivitat econòmica amb l’objectiu
del manteniment de l’ocupa-
ció i la millora de l’ocupabilitat.

4Suport a empreses socials i
cooperatives:
• Pressupost: 14 milions d’euros.
• Destinataris: 170 empreses so-
cials i cooperatives.
• Línia complementària a les ja
existents, creada en el marc de
la crisi de la Covid-19, per oferir
préstecs a empreses de l'eco-
nomia social, cooperatives i ter-
cer sector.

Mesures del pla de xoc

A més del pla de xoc,
Treball també ha 
posat en marxa dos
ajuts extraordinaris
per a treballadors
afectats per la crisi
de la Covid-19

treballiaferssocials.gencat.cat

MÉS INFO AL WEB

Dos treballadors degudament protegits amb mascareta i guants. Fotos: ACN

Pàgines especials
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Santa Coloma

L’Esperit Sant recupera tots els
treballadors de baixa pel virus
SALUT4L’Hospital de l’Espe-
rit Sant de Santa Coloma de
Gramenet ja no compta amb
cap treballador del centre infec-
tat per coronavirus. Segons ha
informat l’equipament a través
d’un comunicat, tots els mem-
bres de la plantilla que es tro-
baven de baixa després de con-
traure la malaltia ja s’han recu-
perat i la majoria ja s’han pogut
reincorporar al seu lloc de feina.
Des que es va detectar el primer
cas positiu per la Covid-19 entre
els professionals de les instal·la-
cions ja fa gairebé dos mesos, 94

treballadors han estat diagnos-
ticats amb el virus. Tanmateix, el
màxim nombre de sanitaris que
ha tingut de baixa l’hospital al
mateix temps ha estat de 57
persones, una xifra que va coin-
cidir amb el moment àlgid de la
pandèmia, durant la setmana del
23 de març. En total, el centre ha
realitzat fins a 584 proves de de-
tecció de la malaltia a 338 tre-
balladors amb símptomes com-
patibles amb el coronavirus. Des
de la Unitat de Salut Laboral s’ha
fet el seguiment dels afectats
fins a rebre l’alta mèdica.

TRIBUNALS4Famílies de fins
a onze residències de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona han
presentat una denúncia con-
junta a la Fiscalia contra els
centres per una presumpta vul-
neració dels drets a la salut i a l’a-
tenció sanitària. Entre els ge-
riàtrics que consten en la de-
manda col·lectiva presentada
per la Cooperativa Residències
5+1 hi figura la residència Ra-
mon Berenguer de Santa Colo-
ma de Gramenet.

Segons va explicar el passat
divendres en una roda premsa
telemàtica la portaveu de la co-
ordinadora, Maria José Carcelén,
des de l’inici de la pandèmia no
es va donar resposta a la de-
manda de tests per detectar la
malaltia i de material de protec-
ció individual tant per al perso-
nal dels geriàtrics com per als
mateixos usuaris. Per Carcelén,
aquesta falta de recursos va ser
una de les principals causes que
han acabat provocant l’actual
situació “desastrosa i caòtica”.

En aquest sentit, la portaveu

també apunta una mala gestió
pel que fa al control de la pan-
dèmia, ja que es va optar per aï-
llar residents dins dels mateixos
centres quan no hi havia espais
suficients ni l’equipament mèdic
necessari, i recalca que la falta de
personal s’ha vist agreujada amb
les baixes dels treballadors que
van resultar infectats.

Pel que fa a la residència
Ramon Berenguer, l’Ajuntament
de Santa Coloma va demanar a
la Generalitat a principis d’abril
que prengués mesures urgents
per garantir la seguretat de tre-
balladors i pacients en constatar
les primeres quatre morts entre
els usuaris i el contagi d’almenys
la meitat dels interns.

La residència Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet. Foto: Aj.

La residència Ramon Berenguer,
denunciada per les famílies

Successos | Recuperen prop de 30 coloms esportius robats
Els Mossos d’Esquadra han recuperat 27 coloms esportius robats que estaven en un
colomer il·legal situat al terrat d’un edifici del Raval de Santa Coloma de Gramenet.

Les aus havien estat sostretes fa mesos en diversos municipis de l’àrea metropolitana.
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Sant Adrià

Els bombers actuen per segon
cop a la residència Matacàs

GENT GRAN4Una trentena d’e-
fectius dels Bombers de la Ge-
neralitat van acudir la setmana
passada a la Residència Matacàs
de Sant Adrià de Besòs per des-
infectar el centre i fer tasques de
sectorització, centrant-se prin-
cipalment en dues plantes de les
instal·lacions. Aquesta és la se-
gona intervenció que ha dut a
terme el cos al geriàtric, on se-
gons l’últim balanç ja s’han pro-
duït més de 60 morts entre els
usuaris. L’actuació es va dur a
terme en coordinació amb el
Departament de Salut de la Ge-

neralitat i amb la direcció de la
mateixa residència.

Segons van informar fonts
municipals consultades per Lí-
nia Nord, la situació a la resi-
dència ha millorat considera-
blement en les últimes setmanes
gràcies a la realització dels tests
PCR per detectar la malaltia i a
les actuacions que han dut a
terme tant els bombers com la
Unitat Militar d’Emergències
de l’exèrcit espanyol. Les ma-
teixes veus van indicar que des
de fa uns quants dies no s’ha pro-
duït cap mort al geriàtric.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs va celebrar
dimecres de la setmana passada
el seu primer Ple després de
l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus ara fa dos mesos. Els
grups municipals es van reunir
telemàticament per posar fil a
l’agulla amb un extens ordre de
punts on destacava el nomena-
ment del nou jutge de pau de la
població i l’aprovació provisional
de la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità per regular els pi-
sos turístics.

La sessió va arrencar amb un
minut de silenci en record de to-
tes les persones que han perdut
la vida a causa de la pandèmia de
la Covid-19. Seguidament, el
consistori va elevar al plenari la
proposta de nomenament del
nou jutge de pau del municipi.
Aquest punt va ser criticat per
part del grup d’ERC perquè con-
sideren que s’ha seguit un pro-
cediment “poc transparent” en
l’elecció del candidat. L’altre
gran punt de la reunió va ser l’a-
provació provisional de la mo-

dificació del Pla General Metro-
polità referent a la regulació
dels habitatges d’ús turístic. El
Ple va decidir dona llum verda a
la proposta a l’espera de poder
votar la versió definitiva, una
oportunitat per “lluitar contra
l’especulació i la gentrificació”,
segons van celebrar els republi-
cans a través de les xarxes so-

cials. La reunió també va servir
perquè el grup d’ERC aprofités
per fiscalitzar la gestió de la cri-
si del coronavirus que ha fet el
govern municipal. Al punt de
precs i preguntes, la formació va
plantejar una bateria de dubtes
al consistori com, per exemple,
la situació de les ajudes econò-
miques a la ciutadania.

El Ple telemàtic de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Foto: ERC SAB

Nou jutge de pau i llum verda 
del Ple a regular pisos turístics 

Medi Ambient | Capten imatges de llúdrigues al Besòs
Un grup d’estudi ha captat les primeres imatges d’una família de llúdrigues a la conca
del riu Besòs. Les fotografies són la “primera evidència” visual de la reproducció d’una

espècie que es considerava extingida a la zona des de la segona meitat del segle XX.
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Montgat obre la preinscripció
escolar per al curs vinent

EDUCACIÓ4La preinscripció
escolar per al curs 2020-2021 ja
està oberta i per primera vega-
da es podran fer tots els tràmits
de manera telemàtica. Segons ha
informat la Generalitat de Cata-
lunya, per tal de poder facilitar
la gestió a causa de la pandèmia
del coronavirus i la situació de
confinament, les famílies inte-
ressades podran dur a terme
tot el procés a través d’un portal
habilitat especialment per a l’o-
casió. En el cas de Montgat, les
preinscripcions per als cursos
d’educació infantil i secundària

es pot fer via onlinedes del 13 de
maig i de forma presencial a
partir del 19 i fins al 22 de maig.
Aquesta segona opció només
estarà adreçada a famílies que no
tenen connexió a Internet o que
no saben com realitzar els trà-
mits telemàticament i reque-
reix demanar hora per telèfon o
a la pàgina web de l’escola que
vulguin com a primera opció. En
aquestes mateixes plataformes
digitals s’anunciaran els resultats
per als 4 col·legis del municipi:
les escoles Norai, Salvador Es-
priu, Marina i Thalassa.

GENT GRAN4El personal de la
residència Sant Cebrià de Tiana
ha decidit fer públic un comu-
nicat per donar a conèixer com
s’ha viscut des de dins del ge-
riàtric la crisi del coronavirus.
“Avui, quan per fi podem aturar-
nos i respirar per poder conti-
nuar, volem parlar de l’excel·lent
feina de tots els treballadors.
Mai vam pensar que aquest vi-
rus seria tan destructiu”, co-
mença la carta, que firmen tots
els membres de la plantilla del
centre.

En el document compartit a
través de les xarxes socials, els
treballadors asseguren que
aquesta experiència els deixarà
“seqüeles per a tota la vida” i
traslladen el seu condol a les fa-
mílies dels usuaris que han mort
a l’equipament municipal des de
l’inici de la pandèmia. “Vam
provar d’aturar-lo (el virus) i
vam prendre totes les mesures
necessàries, malgrat el poc su-
port de l’exterior”, apunten, i afe-
geixen que l’única ajuda que
van rebre va ser la incorporació

de personal nou per suplir els
companys de baixa que va arri-
bar a través de la direcció de la
residència o del mateix personal.

El corprenedor comunicat
també agraeix el suport rebut per
part de la directiva del centre i
assenyala que els usuaris “mai
van ser números per a nosaltres”
i que no van deixar en cap mo-

ment de donar la millor atenció
possible als residents.

AL·LEGACIONS I SEGON PLE
L’Ajuntament de Tiana celebra-
rà aquesta setmana un segon ple
per ratificar la intervenció del ge-
riàtric municipal aprovada la
setmana passada després que la
gestora presentés al·legacions.

La residència Sant Cebrià de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Aj. de Tiana

Treballadors de la residència:
“Tindrem seqüeles tota la vida”

Confinament | Tiana organitza tallers virtuals per a joves
L’Ajuntament de Tiana ha impulsat la iniciativa Connecta’t i et sorprendràs, una sè-
rie de tallers virtuals gratuïts per a joves. La primera convidada ha estat la cantauto-

ra Anne Lukin, participant de la darrera edició del concurs Operación Triunfo.
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Esports
Garcia: “Donar per acabada
la lliga és la decisió correcta”

El president i ànima de
l’Industrias Santa Co-
loma va valorar positi-

vament la decisió de la Federació
Espanyola de Futbol (RFEF) de
donar per acabada la Primera Di-
visió de futbol sala. “És la decisió
correcta”, va assegurar Vicenç
Garcia en declaracions al portal
web de l’entitat.

El dirigent va aplaudir la bona
dinàmica recent del conjunt de

Javi Rodríguez, que des de la seva
arribada tenia números de play-
off, però va considerar que el més
important havia de ser “la segu-
retat i salut dels esportistes”.

Per part colomenca, l’única
incògnita que queda per resoldre
en clau colomenca és saber què
passa amb la final a quatre de la
Copa del Rei, que l’equip havia de
jugar contra el Barça, el Jaén Pa-
raíso Interior i el Betis.

Era l’escenari més factible per al
retorn a la feina i així va acabar
complint-se: des de dilluns d’a-
questa setmana, la plantilla del
Joventut torna a entrenar a les
instal·lacions de l’Olímpic de Ba-
dalona. Després que durant la
setmana passada es fes la desin-
fecció a fons dels espais on els ju-
gadors s’exercitaran (condició
indispensable en totes les disci-
plines que han de tornar a posar-
se en marxa), divendres el club va
comunicar que les sessions es tor-
narien a posar en marxa a prin-
cipis d’aquesta setmana.

Així, després de prop de dos
mesos, el parquet i els gimnasos
de l’Olímpic van tornar a veure
desfilar Klemen Prepelic i Xabi
López-Arostegui, i també  Carles
Duran, que va supervisar les pri-
meres rutines de feina dels seus
jugadors fora de casa.

El contacte entre jugadors, de

moment, és inexistent; de fet, per
complir el protocol i la normati-
va del Consell Superior d’Es-
ports (CSD), cadascun d’ells ac-
cedeix a la pista en una franja ho-
rària diferent per no coincidir
amb els companys ni a la pista ni
al gimnàs. Els vestidors estan
tancats, de manera que quan
acaben han d’anar a casa a dut-
xar-se sense canviar-se de roba
(també han d’arribar a les ins-
tal·lacions del club amb la roba
d’entrenament ja posada) i cada
cop que acaben les sessions (sem-
pre es treballarà amb els matei-

xos preparadors, que aniran amb
mascareta i guants) les instal·la-
cions tornen a desinfectar-se.

CONTRAST DE SENSACIONS
Després de la primera sessió,
López-Arostegui va voler com-
partir les seves sensacions amb
l’afició amb un vídeo al perfil de
Twitter del club. L’aler de Getxo
va dir que havia sentit un contrast
de sensacions, ja que li havia
semblat “estrany” tornar a agafar
una pilota després de tant temps,
però que estava content per po-
der tornar a trepitjar l’Olímpic.

Les sessions de treball, de moment, seran individuals. Foto: CJB

Els jugadors de la Penya
entrenen des de dilluns

Pau Arriaga
BADALONA

Futbol | El Seagull comunica la baixa de vuit jugadores
Amb la oficialitat de la fi del curs 2019-20 des de finals de la setmana passada, el Seagull va

emetre un comunicat diumenge passat anunciant la marxa de vuit jugadores. Són Josse, 
Albita, Pascu, Queralt Gómez, Maira Tárraga, Clara Carmona, Claudia Barea i Ali Fuentes.

Punt final de l’EBA i l’UBSA té
opcions d’ascens a LEB Plata
BÀSQUET4Des de divendres
passat els equips de la lliga EBA
de la comarca, UBSA, Dimonis i
Maristes Ademar, saben que la
temporada 2019-20 ha arribat a
la seva fi. Pel que fa als dos con-
junts de Badalona, els Maristes
han acabat vuitens en el grup C-
A, mentre que el Badalonès ocu-
pava la novena plaça en la clas-
sificació del grup C-B després
d’haver jugat 21 partits.

Ben diferent és la situació del

conjunt de Sant Adrià, que des-
prés d’haver acabat en segona po-
sició al grup C-B després de 21
jornades (s’hauria guanyat jugar
la promoció per pujar a LEB
Plata) està pendent de les possi-
bilitats que té per ascendir.

El club espera notícies de la
Federació Espanyola sobre la
configuració de la categoria per
decidir-se. De moment, segons
L’Esportiu, el CB Vic renuncia a
l’ascens per raons econòmiques.
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Edicions Proa publicarà el pròxim 20 de
maig Sense el dolor no hauríem estimat,
una antologia de poemes de Joan Mar-
garit seleccionats per ell mateix. L’autor,
que acaba de fer 82 anys, hauria d’haver
recollit el Premi Cervantes 2019 el passat
23 d’abril, però la crisi del coronavirus li
ho va impedir. El que no s’ha aturat per
res ha estat l’estrena d’aquest nou llibre.

Viu en línia

Llibres

Sense el dolor no hauríem estimat
Joan Margarit

El Lliure ha posat en marxa la progra-
mació de ‘Lectures dramatitzades’, una ini-
ciativa que ofereix obres de nova creació
llegides per diferents artistes a través del
canal de YouTube del teatre. Els vídeos es
publiquen dijous a les vuit del vespre i es-
tan disponibles fins al diumenge de la
mateixa setmana. Cal pagar cinc euros
per tenir accés a l’enllaç de l’espectacle.

Teatre

Lectures dramatitzades
Teatre Lliure

En els últims anys, Bad Bunny s’ha con-
vertit en el rei de la música urbana llati-
na. El porto-riqueny ho ha tornat a de-
mostrar ara, en plena pandèmia global.
Només dos mesos i mig després de l’es-
trena del seu segon àlbum, YHLQMDLG,
ha publicat Las que no iban a salir, una re-
copilació de cançons descartades que ja
és número 1 a diverses plataformes.

Música

Álex Pina, conegut per ser el creador de
La casa de papel, estrena aquest mes de
maig una nova sèrie a Netflix: White Lines,
una coproducció entre Espanya i el Reg-
ne Unit. Vint anys després de la seva des-
aparició, el cos d’un DJ britànic apareix a
Eivissa. Això farà que la seva germana viat-
gi a l’illa i s’endinsi en la recerca del cas per
saber què va passar realment.

Pelis i sèries

White Lines
Álex Pina

Las que no iban a salir
Bad Bunny

MAC en línia
El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha creat el
cicle #MuseuEndins amb l’objectiu de donar a conèixer
el seu patrimoni i mantenir-se connectat amb el públic.

D’aquesta manera, el canal de YouTube del MAC s’ha
convertit en un museu virtual ple de vídeos breus fets
per investigadors. En la mateixa línia, el MAC també
ofereix la possibilitat de veure importants peces ar-
queològiques en 3D. D’altra banda, a través del seu

compte d’Instagram, el museu organitza debats amb
especialistes cada dijous de maig a les set de la tarda.

M A C A C O
Ser un cantant exitós

És conegut per cançons com ‘Moving’ o ‘Tengo’

Publicar una cançó dedicada als sanitaris
‘Sanadoras Voluntades’ també serveix per recaptar fons

Bona rebuda
Han elogiat la cançó i, sobretot, la iniciativa solidària

No t’ho perdis
Daniel Carbonell (Barcelona, 1972), conegut artística-
ment amb el nom de Macaco, va començar de molt

jove a cantar als carrers de la seva ciutat. Aviat va cre-
ar un projecte musical, batejat amb el seu sobrenom,

i es va fer popular gràcies a cançons on barrejava
rumba, reggae i funk, entre altres estils. Alguns dels

seus temes més coneguts són Moving, Tengo o Coinci-
dir, que sumen un gran nombre de reproduccions a
YouTube. La música de Macaco sempre s’ha caracte-
ritzat per l’esperit reivindicatiu i, amb l’emergència
sanitària actual, ha volgut retre un homenatge al

personal sanitari publicant Sanadoras Volunta-
des. Tant els drets d’autor com tots els beneficis

que aconsegueixi la cançó es destinaran a
una investigació de l’Hospital del Mar per

combatre el coronavirus. 

Famosos
| Pulso de Fuego

Del 14 de maig al 15 de juny, el famós videojoc League of Legends viurà el Pul-
so de Fuego 2020, un esdeveniment amb noves missions i moltes sorpreses.

La fitxa
QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...
QUÈ HA FET?
A LES XARXES...
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

HORARIS

És recomanable fer exercici en algun moment 
del dia, preferiblement no més tard de les 19 h

SOPAR LLEUGER

ACTIVITAT FÍSICA

RELAXACIÓ

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

i BENESTAR

La nostra vida quotidiana (la que teníem fins fa dos me-
sos) ha quedat completament alterada amb el confina-
ment. Per això no és d’estranyar que, tal com alerten els

experts, aquesta situació tingui un impacte en el nostre des-
cans, provocant problemes com l’insomni o els malsons.

Els canvis en la rutina i la preocupació per la pandèmia i
per si aquesta afecta el nostre entorn són alguns dels factors
que poden derivar en dificultats a l’hora de dormir. Per sort, hi
ha una sèrie de consells que podem seguir per evitar o, com a
mínim, reduir aquestes conseqüències del confinament.

En primer lloc, cal mantenir uns horaris saludables: evitar
dormir durant el dia (les migdiades, de 20 minuts), llevar-nos i
anar a dormir cada dia a les mateixes hores, fer els àpats quan
toca, etc. És important, també, fer activitat física en algun mo-
ment, preferiblement no més tard de les set de la tarda. Pel
que fa al sopar, no ha de ser gaire abundant i han de passar al-
menys dues hores entre aquest àpat i el moment d’anar a dor-
mir. En aquest interval, es recomana allunyar-se de les panta-
lles i mirar de desconnectar de la feina i l’actualitat informativa.

Dormir bé durant la quarantena

Cal evitar dormir durant el dia, llevar-nos i anar a dormir 
sempre a la mateixa hora, fer els àpats quan toca, etc.

Les claus

S’ha de fer un sopar no gaire abundant i deixar 
que passin dues hores fins al moment de dormir

Entre el sopar i l’hora d’anar a dormir, cal allunyar-se 
de les pantalles i desconnectar de la feina i l’actualitat
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