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Entrevista a
Xavier García 
Albiol, alcalde
de Badalona

“És molt injust 
que els que han
sigut deslleials 

amb Sabater 
ara li demanin
explicacions”
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SANT ADRIÀ pàg 10

Diverses entitats alerten
de la crema de residus
sanitaris a TERSA

SANTA COLOMA pàg 8

La reobertura de Can Zam,
un pas en clau desescalada

TRIBUNA D’OPINIÓ pàg 4

Aïda Llauradó: “Un projecte
d’esquerres a Badalona?”

TIANA pàg 11

Famílies de la residència
Sant Cebrià denuncien cinc
homicidis imprudents

6 ANYS D’UNA GRAN GESTA pàg 12
Rememorem amb Helena López
el primer títol d’Espanya de 
base de l’Snatt’s Sant Adrià

AlbiolesquedaUrbanisme
ipromocionaJuanFernández 
El president del grup municipal del PP serà la mà dreta d’un Albiol que treu pes a Serveis Socials i Feminismes pàg 2
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BADALONA4A comptagotes i a
través de les xarxes socials oficials
de l’Ajuntament de Badalona. Així
es van anar coneixent els noms i les
competències dels 11 regidors i re-
gidores del nou govern del PP
durant el cap de setmana passat.
Un govern amb càrrecs que s’es-
trenen i altres que repeteixen i que
recuperen part de les atribucions
que ja van ostentar durant el man-
dat popular del 2011 al 2015.

El nou govern municipal, que
segons el mateix Albiol “combina
experiència en la gestió i una pro-
fessionalitat contrastada”, s’es-
tructura en cinc grans àmbits i
manté la descentralització dels
sis Districtes de la ciutat. 

Com ja va passar el 2011, l’al-
calde també es queda les compe-

tències d’Urbanisme i tindrà l’ads-
cripció de l’empresa Marina Ba-
dalona SA. La seva mà dreta serà
Juan Fernández, el president del
grup municipal del PP, que passa
a ser primer tinent d’alcalde de
l’àmbit d’Hisenda i Serveis a les
Persones. Portarà directament Hi-
senda, Recursos Humans i Esports
i d’ell dependran Ramon Riera (Sa-
nitat i Salut Pública), Miguel Ju-
rado (Serveis Socials –que perd
pes– i Participació) i Amanda Fe-
ria (Cultura, Educació i Joventut).

La mà esquerra d’Albiol serà la
segona tinent d’alcalde, Cristina
Agüera, cara nova i actual porta-
veu dels populars al plenari que
s’ocuparà de l’Àmbit de Govern,
Promoció Econòmica, Ciutadania
i Igualtat. Serà l’encarregada de co-

ordinar Rosa Bertran (Comerç,
Mercats i Consum), Rosa del Amo
(que estrena la nova regidoria de
Projecció de Ciutat, Comunicació
i Turisme) i Flori Badia (Ciutada-
nia, on s’inclou Gent Gran i Dona).

“DONA”, DINS DE CIUTADANIA
Precisament, aquest concepte de
“Dona” i la seva inclusió a l’àrea de
Ciutadania juntament amb Gent
Gran ha aixecat les primeres crí-
tiques de l’oposició, que hi veu un
retrocés en la lluita feminista, si bé
finalment la paraula “Feminismes”
apareix a la regidoria d’Empresa,
Ocupació, Govern i Feminismes
que ostenta Agüera a banda de co-
ordinar tot aquest àmbit.

El tercer tinent d’alcalde serà
Daniel Gracia, que repeteix al

capdavant de l’àmbit de Territo-
ri i Sostenibilitat. D’ell depen-
dran les carteres de Via Pública,
Medi ambient, Mobilitat i Habi-
tatge, i també tindrà l’adscripció de
l’empresa Engestur.

Per últim, Irene González,
molt propera a Albiol, serà la
quarta tinent d’alcalde i s’enca-
rregarà de l’àmbit de Seguretat,
Protecció Civil i Convivència, així
com de l’adscripció del Consorci
Badalona Sud. Ella controlarà la
Guàrdia Urbana i liderarà, doncs,
un dels temes estrella d’Albiol: la
seguretat.

Pel que fa als districtes, Rosa
Bertran serà la responsable del
Districte 1; Amanda Feria del 2;
Cristina Agüera del 3; Miguel Ju-
rado del 4; Flori Badia del 5 i Ire-

ne González del 6. Així doncs, no-
més dues tinents d’alcalde tindran
responsabilitats específiques de
Districte. Fernández i Gracia en
queden alliberats.

TRES GRANS OBJECTIUS
Tot plegat amb la intenció, tal
com ja va avançar Albiol al ple d’in-
vestidura, de conformar un govern
que tindrà tres eixos d’acció: do-
nar resposta a la crisi provocada
pel coronavirus en els vessants sa-
nitari, econòmic i social; “recupe-
rar els serveis bàsics de la ciu-
tat” –amb el manteniment de la
via pública i la seguretat al cap-
davant– i “dissenyar, planificar i
projectar la ciutat amb un horitzó
de 10 anys”, amb la C-31 i el Canal
del Gorg com a reptes principals.

Així seràelgovernd’Albiol
» El nou batlle de Badalona dissenya un executiu dividit en cinc àmbits i quatre tinències d’alcaldia

» Juan Fernández serà la mà dreta d’un Albiol que ostentarà de nou la cartera d’Urbanisme

Amanda Feria
És una de les cares noves
del nou govern
d’Albiol i s’encarregarà
de Cultura, Educació i
Joventut, tres àmbits
que afronten un futur
incert post pandèmia.

Rosa del Amo
Rep l’encàrrec de liderar
la nova regidoria 
de Projecció de Ciutat, 
Comunicació i Turisme,
que segons Albiol vol 
“millorar la imatge i 
l’autoestima de Badalona”.

Flori Badia
La regidoria de 
Ciutadania, on s'inclou
Gent Gran i Dona, ha
aixecat crítiques i ja té
deures: posar en marxa
el Servei d’Atenció 
Integral LGTBI.

Ramón Riera
L’històric regidor del PP
no repeteix al capdavant
d’Hisenda. Aquest cop
assumeix Sanitat i Salut
Pública, cartera clau
en plena crisi sanitària
del coronavirus.

Miguel Jurado
Un altre dels històrics
del PP canvia d’àmbit.
Després del seu pas
polèmic per Seguretat
entre 2011 i 2015, ara
assumirà Serveis Socials
i Participació.

Rosa Bertran
Bertran assumeix l’àrea
que ja va liderar el 2011:
Comerç, Mercats 
i Consum. També tindrà
l’adscripció del Museu
de Badalona, que es
desvincula de Cultura.

Juan Fernández
L’actual president
del grup municipal del
PP al plenari fa un pas
endavant. Serà primer
tinent d’alcalde i liderarà
l'àmbit d'Hisenda 
i Serveis a les Persones.

Xavier GarcíaAlbiol
L’alcalde, com ja 
va passar el 2011,
també es queda les
competències de 
l'àrea d'Urbanisme 
i tindrà l'adscripció 
de l'empresa 
Marina Badalona.

Cristina Agüera
L’actual portaveu del
PP al plenari serà la mà
esquerra d’Albiol. 
Segona tinent d’alcalde,
s'ocuparà de Govern,
Promoció Econòmica,
Ciutadania i Igualtat.

Daniel Gracia
Un dels homes forts
del mandat 2011-2015
repeteix al capdavant 
de l'àmbit de Territori 
i Sostenibilitat. Serà
el tercer tinent d’alcalde
d’una àrea estratègica.

Irene González
Molt propera a Albiol,
serà la quarta tinent
d'alcalde i s'encarregarà
de l'àmbit de Seguretat,
Protecció Civil i 
Convivència. Controlarà
la Guàrdia Urbana.
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Ja ha digerit tot el que va suc-
ceir dimarts de la setmana
passada, amb un final ines-

perat fins i tot per vostè?
[Somriu]. Sí, ja ho he digerit. La si-
tuació va ser força surrealista. Però bé,
el context no ens permet ni quedar-
nos encantats ni perdre temps. En
menys d’una setmana ja he presen-
tat el nou govern i ja estem treballant.

Al ple d’investidura el vaig veure
contenint la respiració en el re-
compte de paperetes, i fins que el
nom de Rubén Guijarro no va sor-
tir uns quants cops no va mostrar
símptomes d’alleugeriment...
Tot plegat va ser molt singular. Jo vaig
entrar al ple convençut que seguiria
sent el cap de l’oposició i en vaig sor-
tir sent alcalde. Quan estava assegut
a la meva cadira estava preparant el
discurs de cap de l’oposició... Que s’a-
cabi decidint en temps de des-
compte una responsabilitat tan im-
portant com l’alcaldia t’afecta des del
punt de vista anímic. Fins que no em
van quadrar els números del re-
compte no vaig respirar tranquil.

Va prendre possessió entre llà-
grimes d’emoció. Què li va passar
pel cap just en aquell moment?
Va ser un cúmul de sentiments.
Han sigut 5 anys molt durs i tre-
mendament injustos. Per qüestions
tàctiques de la resta de partits se’ns
ha impedit governar tot i haver
guanyat àmpliament les eleccions.
Si a això hi afegim que el resultat del
ple s’acaba decidint en temps de
descompte, doncs tot plegat va fer
que no pogués evitar les llàgrimes.
Això demostra que darrere de la fa-
çana dels polítics també hi ha per-
sones amb cor que pateixen.

Al plenari va presenciar una pluja
de retrets i molta tensió entre la
resta de partits. Com ho va viure? 
El primer sentiment que vaig tenir
quan vaig veure com avançava el ple,
amb els retrets entre la resta de
partits, va ser: “De quina t’has lliurat,
Badalona!”. Perquè pensar que cinc
partits, que entre ells alguns ni es par-

len, havien de governar la ciutat... Les
coses haurien sortit molt malament.

Creu que estan justificats els re-
trets a Dolors Sabater, amb peti-
cions de dimissió incloses?
No seré jo qui defensi Dolors Saba-
ter, però em sembla tremendament
injust que alguns partits que han ac-
tuat de manera deslleial amb ella,
conspirant i traint la que teòricament
era la seva cap de llista, ara li dema-
nin explicacions. Crec que és un
exemple que la política de vegades
és molt injusta. Sabater no podia tor-
nar a ser alcaldessa, però perquè no
té cap projecte per a Badalona. Dit
això, alguns dels retrets que es van
fer crec que van ser injustos.

Per què creu que la resta de partits
no van aconseguir posar-se d’a-
cord per fer un govern alternatiu?
Perquè al final no es pot pretendre
governar una ciutat sempre a la con-
tra. Quan no tens projecte, basar-te
en un únic objectiu, que és evitar
que el que guanya les eleccions si-
gui alcalde, et pot servir durant un
temps, però arriba un moment que
els pilars d’aquesta estratègia aca-
ben caient. I és el que ha passat ara.
Aquesta manera d’actuar ha acabat

caient per si sola. Ha durat 5 anys,
però ha costat molts disgustos a la
ciutat i no ha significat cap benefi-
ci electoral per als que l’han aplicat. 

Alguns deien que no entenien de
què li servia a vostè donar suport
a Álex Pastor en aquella moció de
censura a Sabater del 2018 a can-
vi de res. Però vist amb perspecti-
va, podríem dir que li va servir
per dinamitar encara més les rela-
cions entre la resta de partits, con-
solidant les desconfiances que ara
han fet impossible un acord.
Ens equivocaríem si féssim aques-
ta lectura. La moció de censura del
2018 es va fer per intentar trencar
dinàmiques molt negatives per a la

ciutat. Però vist amb perspectiva, el
que ha passat dels del 2018 fins ara
no ha significat cap mena de millora.
A partir d’aquí, el que hem de fer ara
govern i oposició és mirar endavant
i afrontar els reptes que tenim,
molt importants, en lloc d’estar
pendents del retrovisor. Els veïns vo-
len passar pàgina.

Sigui com sigui, Badalona deu ser
l’única ciutat on moments després
que s’hagi investit un alcalde ja es
parla d’una possible moció de
censura. El preocupa?
No, en absolut. Estic convençut que
els primers que ni ho exploraran se-
ran els partits de l’oposició, perquè
són conscients del desgast i de les
conseqüències per a la ciutat dels epi-
sodis d’inestabilitat que hem viscut
els últims anys. A més, crec que
tampoc els beneficiaria de cara a les
eleccions del 2023. Estic convençut
que quan siguin capaços de resoldre
les seves crisis internes es posaran a
treballar al costat del govern.

Aquesta setmana, la secretària ge-
neral adjunta i portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, insistia que encara hi
ha marge per reconstruir confian-
ces i preparar una moció de cen-
sura per als pròxims mesos o anys.
És un escenari que descarto total-
ment, de debò. Estic plenament
tranquil, centrat a governar la ciutat.
I si algú tingués aquesta temptació,
que crec que no passarà, hauria de
donar explicacions als veïns de Ba-
dalona. El 2023 ens tornaran a jut-
jar a tots. I la resta de partits, almenys
els que tenen més representació,
són conscients que les aventures te-
nen molts riscos.

Si no hi ha moció de censura, vos-
tè governarà fins al 2023. Com
s’ho farà per tirar endavant les
grans polítiques de ciutat, com ara
els pressupostos, veient que la res-
ta de partits diuen que no li dona-
ran suport? El preocupa que pu-
guin bloquejar l’acció de govern?
Això últim em preocuparia sobretot
perquè acabaria provocant que hi
sortissin perdent els veïns de Bada-
lona. Crec que després del que hem
viscut tothom ha pres consciència
que amb les coses de menjar no es
pot jugar. Vaig tenir un intercanvi

d’impressions amb la resta de partits
després del ple i em sembla que en
molts aspectes ens podrem posar d’a-
cord. Ara necessiten temps per po-
der-se trobar a si mateixos, però això
és compatible amb el fet que alguns
d’ells puguin arribar a acords de go-
vernabilitat amb nosaltres o d’altres
puguin donar suport a mesures con-
cretes. Hem de restablir ponts i jo es-
tic disposat a posar-hi de la meva part.

Aquesta setmana hem conegut el
cartipàs del nou govern. Com és
que “Dona” i “Feminismes” estan
en regidories separades?
Perquè ho volem diferenciar i donar
visibilitat als dos àmbits: al paper de
la dona en la nostra societat, per una
banda, i a les polítiques feministes,
per l’altra. Les estratègies concretes
de treball en els dos àmbits no te-
nen res a veure.

No? Costa d’entendre. I em pre-
gunto si han afegit la paraula “Fe-
minismes” a la regidoria de Cristi-
na Agüera perquè els van criticar
que inicialment la de Flori Badia
només era de Ciutadania, on s’in-
cloïa Dona i Gent Gran...
En absolut. El fet de no incloure les
dues coses en el mateix departa-
ment és una mostra i un exemple de

la importància que per al meu go-
vern té la lluita feminista, per una
banda, i les polítiques que s’han d’a-
plicar en l’àmbit de la dona, per l’al-
tra. Ho volem diferenciar.

Una de les seves prioritats serà la
seguretat i ja ha parlat de recupe-
rar la “filosofia” de l’antiga Unitat

Omega d’antidisturbis de la Guàr-
dia Urbana. Quan ho farà?
Amb tota probabilitat serà passat
l’estiu, perquè s’ha de fer una bona
planificació i treballar-ho bé. No
serà només una unitat amb la filo-
sofia de l’antiga Omega, sinó que hi
haurà alguna reestructuració més.
Vull adaptar a la nova realitat allò
que va donar fruits fa anys. Hi ha zo-
nes de Badalona on els veïns no po-
den sortir al carrer perquè viuen ate-
morits. Les polítiques de seguretat
actuals són insuficients. 

Parlant de seguretat i policia, vol fer
algun comentari respecte de la
presumpta agressió per part d’u-
na parella de Mossos a una veïna de
Badalona quan tornava a casa de
treballar en un hotel medicalitzat,
a la qual li haurien preguntat si era
“doctora o en realitat puta”?
Conceptualment, crec que els Mos-
sos sempre fan bé la seva feina. I si
hi ha algun dubte en un cas puntual,
s’ha d’investigar. Però els Mossos te-
nen tota la meva confiança.

Una altra aposta seva és la nova re-
gidoria de Projecció de Ciutat. Al-
guns ja hi intueixen un aparell de
propaganda al seu servei.
Serà un aparell de propaganda en
positiu al servei de Badalona. La
ciutat necessita fer una rentada de la
seva imatge, embrutada entre altres
coses per aquells que potser ara no
els acaba d’agradar aquesta idea. Qui
en sortirà beneficiat serà tota la ciu-
tat, fins i tot la mateixa oposició. 

Pel que fa a la C-31 i al Canal del
Gorg, què pot prometre que estarà
fet quan acabi el mandat?
Puc prometre que el Canal del Gorg
estarà finalitzat i que tindrem el pro-
jecte definitiu de com ha de des-
aparèixer la barrera de la C-31. I els la-
terals de l’autopista aniran condi-
cionats a aquest projecte definitiu.
Fer-los abans no tindria sentit.

“L’escenari d’una
moció de censura 

el descarto totalment”
Xavier García Albiol / Alcalde de Badalona (PP)

Arnau Nadeu
BADALONA

“No es pot pretendre
governar una ciutat
sempre a la contra,
sense projecte”

“Conceptualment,
crec que els Mossos
sempre fan bé 
la seva feina”

Xavier García Albiol ja torna a governar Badalona mentre molts encara assimilen el que
va passar el dia 12. Segur de si mateix i convençut que podrà esgotar el que queda 
de mandat, el popular defensa Sabater d’alguns retrets que ha rebut, qui sap si per 

embolicar encara més la situació de l’esquerra. Té estratègia i projecte. I sap el que es fa.

Albiol, en una imatge d’arxiu. Foto: Núria Julià/ACN
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Em comença a pre-
ocupar molt l’actitud

d’alguns governants pro-
gressites que pensen que l’extrema
dreta desapareixerà o no farà mal si no
la mires i la ignores. O pitjor encara, que
tenen por i són incapaços de moure un
dit. Una cosa és no alimentar-la. L’altra,
deixar-la sempre fer.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El último paciente de la
UCI ha empezado a ha-

blar. Es madridista. Le he
dicho de broma que la primera frase
que le diga a su familia sea “Aupa Atleti”.
Se ríe. Entra su hijo. Después de dos
meses y medio sin hablar, dice: “Aupa
Atleti”. Me mira. Nos reímos. Se me sal-
tan las lágrimas.

@RoussDawson

Només un 5% de la
població de l’Estat té

anticossos del coronavi-
rus. Aquests són els primers resultats de
l’estudi de seroprevalença que està
fent el Ministeri de Sanitat amb la
col·laboració de les comunitats autò-
nomes. Per tant, no hi ha immunitat de
grup. 

No sé si s’entén que en
Montoro és el cas d’èxit:

el xaval que sense cap
referent ni suport es posa a fer vídeos
en català, ho peta descomunalment i
manté la llengua un temps més. El
problema real és en tots els que ni es
plantegen en cap moment fer res en la
seva pròpia llengua.

@AlbertLloreta@MarPoyato@Miquel_R

Tribuna

per Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem)

Un projecte d’esquerres a Badalona?
El passat 12 de maig va ser un dia trist
per a la gent d'esquerres a Badalona.
Teníem l'oportunitat d'ampliar un
govern progressista, d'aconseguir la
majoria de més de 14 regidors i regi-
dores i, per tant, garantir l'estabilitat
que la ciutat necessita. Per això, no ens
faltaven propostes ni projecte de ciu-
tat. Qui digui que a les esquerres no-
més ens ha unit "l'antialbiolisme"
s'equivoca o pretén desviar l'atenció.

En Comú Podem vam en-
trar al govern amb el PSC a mit-
jans de juliol de 2019. Durant
deu mesos, tenint en compte
que l'agost va ser inhàbil, vam
gestionar l'emergència de l'es-
fondrament d'un edifici, la del
Glòria i a mitjans de març l'Es-
tat d'Alarma per la Covid-19.
Vam signar un programa de go-
vern progressista, coneixent
les debilitats d'estar en minoria
i les dificultats d'una adminis-
tració castigada. Però nosal-
tres vam apostar per reforçar
un govern d'esquerres i no in-
flar més la multitudinària opo-
sició, que va ser de 19 contra 8.

En aquest govern, En Comú
Podem vam fer una aposta fer-
ma pel medi ambient, el femi-
nisme i els drets socials. Aquest
cop i per primera vegada Ser-
veis Socials estava en mans de la pri-
mera tinença d'alcaldia, coneixent
les mancances i la poca rellevància que
havia tingut la regidoria en els darrers
mandats. Des de l'inici de la crisi
econòmica anterior, Serveis Socials
disposava de pocs recursos propis
per oferir a la ciutadania. Semblava
que hi hagués passat un terratrèmol.

Aquests primers mesos de mandat
ens vam centrar a millorar circuits i
protocols i a obrir nous recursos bà-
sics. En temps rècord vam engegar

l'Operació Hivern per a persones
sense llar, i el 21 de març ja teníem
obert un poliesportiu amb tots els ser-
veis per atendre 80 persones sense
sostre de Badalona per la Covid-19.
Amb molt d'esforç vam ser el primer
govern a crear un banc d'aliments
municipal, àpats, tiquets per als mer-
cats municipals, vam reforçar els ser-
veis d'atenció a la gent gran... Tot, te-
nint molt present que l'emergència no

ens pot fer caure en la beneficència i
que la urgència no ens pot fer me-
nystenir el treball social. Per això, un
dia abans de la investidura vam acon-
seguir les primeres targetes moneder.
Per desgràcia, ningú ho havia fet
abans i, desgraciadament, ara està tot
en mans del PP, amb molta feina per
davant. 

En aquest article no em puc es-
tendre en la breu però intensa expe-
riència al capdavant de Drets Socials
i Feminismes, però sí que vull apun-

tar la necessitat de tenir un govern es-
table que resolgui els problemes de
qui més ho necessita. Per això una de
les coses que més greu em sap és la
pèrdua d'oportunitats per no tenir un
govern d'esquerres. Com sempre, ho
pagarà qui menys té. No hauria estat
fàcil seguir al govern ni per a mi ni per
a un equip amb majoria, però dubto
molt que un govern en minoria del PP
sigui capaç d'orientar les polítiques

socials com a pilar essencial en
una ciutat on els índexs de po-
bresa són tan elevats des d'a-
bans d'aquesta crisi. Tampoc
els veig impulsant altres polí-
tiques d’esquerres, ecologis-
tes o feministes. 

Les diferències no només
són en el "què", sinó també en
el "com". És evident que nos-
altres sí que teníem un projec-
te de ciutat progressista. Un al-
tre exemple és el programa
d'estiu per a infants, transver-
sal, comptant amb les entitats
i totes les àrees municipals im-
plicades. És injust no fer men-
ció a moltes altres coses que
hem fet i volíem fer. Tindré
temps per explicar-ho.

En definitiva, crec que a les
esquerres ens unien moltes co-
ses i ens hauria anat millor

ampliant el govern, però no ha estat
possible per un excés de personalis-
mes i un punt d'arrogància. En Comú
Podem hauríem acceptat qualsevol
acord que sumés 14 vots. Ens valia l'al-
caldia compartida entre PSC i Gua-
nyem. De fet, tothom vam signar l'a-
cord excepte Guanyem. El nostre vot
a la investidura no va ser per donar su-
port a un partit que no estava dispo-
sat a compartir poder pel bé de la ciu-
tat. El nostre vot va ser, fins al final,
per un govern ampli d’esquerres. 

Els semàfors

Mossos d’Esquadra
Els Mossos s’han vist immersos en una

polèmica després que Guanyem denun-
ciés una presumpta agressió “racista” i

posterior detenció d’una veïna de Bada-
lona. El cos defensa que va ser arresta-

da per atemptat contra l’autoritat.    
pàgina 6

Tanatori del Litoral 
El Tanatori del Litoral de Sant Adrià de
Besòs va organitzar la setmana passada

dues cerimònies en streaming en record
a les persones que han mort durant el

confinament per poder atendre una “ne-
cessitat emocional de les famílies”.      

pàgina 10

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma ha deci-

dit retirar temporalment les tanques
del parc de Can Zam. Aquesta iniciativa

-llargament reivindicada per la plata-
forma Serra de Marina- és una primera
mesura per facilitar el desconfinament.   

pàgina 8
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Safata d’entrada

La societat no és conscient de
com està sent d’extenuant el te-
letreball dels professors de se-
cundària, una condició que, per
llei, seria voluntària sota la pro-
tecció de dades. Però, tot plegat,
resulta ser el contrari, pagant-se
un mateix la xarxa, la connexió
i els aparells. Cal atendre un per
un pares, fills i direccions sense
defallir, però amb la incertesa
de si els alumnes aprenen real-
ment alguna cosa, o si els fan la
feina tercers, la copien del “racó
del gandul” o si simplement fan
poca cosa. I, finalment, amb el
greuge que el conseller Bargalló
ordena que no calen tants co-
neixements, sinó “personalitzar”
l’esperit de l’escolar per, al final,
oferir un aprovat general enco-
bert. En fi, molta feinada per tal
que tothom passi de curs. Vin-
dria a ser com si a la seva llar fes
reformes, però al final no millo-
rés res. La frustració docent és
gegantina.

Un infern
per David Rabadà

Mania persecutòria
per Jordi Lleal 

Es defineix ‘mania persecutòria’
com una esquizofrènia para-
noide, que pateix aquella per-
sona que se sent perseguida,
turmentada, humiliada o ridi-
culitzada, amb un trastorn bi-
polar amb episodis depressius
greus. Serà que, sense entrar en
termes mèdics, també es podria
aplicar a aquelles persones que
la mania persecutòria la pro-
jecten sobre altres persones,
com és el cas d’alguns fiscals que
no paren de perseguir, humiliar
i turmentar els exiliats i presos
polítics, no només catalans,
presentant recursos de forma
continuada contra la sortida de
les presons per fer treballs so-
cials o cuidar familiars. I el go-
vern espanyol, que està en Ba-
bia o potser no s’atreveix a po-
sar ordre a la Fiscalia. 

Dolores Delgado, fiscal ge-
neral de l’Estat, està confinada? 

En el futur, tot el que està
passant a Espanya serà motiu

de profunds estudis jurídics,
veient com es transgredeixen
contínuament les normes i
procediments jurídics. Am-
nistia Internacional, el no-
vembre de 2019, va demanar
l’alliberament dels Jordis, ara
ho torna a fer i ha redactat un
informe, basat en el Dret In-
ternacional, en què afirma
que la sentència del Tribunal
Suprem se sustenta en vague-
tats sobre el delicte de sedició
i condemna la vulneració dels
drets a la llibertat d’expressió,
reunió, manifestació pacífica,
desobediència civil i protesta
obstructiva. La demanda, altra
vegada, de la llibertat imme-
diata de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez és demolidora per a
Espanya. Per ara, les autoritats
polítiques i judicials espanyo-
les no han mogut peça i sem-
bla que els Jordis ho tenen
magre. No en faran ni cas,
són uns covards!  

Les millors
perles

700 cases es queden sense llum després que un bou es rasqui el
cul amb la caixa de generadors que subministra l’electricitat
de tot un poble. Ha passat a Escòcia, on la propietària de l’ani-

mal ha acabat demanant disculpes en nom del bou a través de Fa-
cebook i l’ha justificat explicant que va tenir “un atac de picor”.

Un dels elements que hem de tenir sempre a mà en temps
de coronavirus és el gel desinfectant. Conscient d’això,
un dissenyador nord-americà ha creat un dispensador

semiautomàtic d’aquest líquid que es porta al canell i es dispa-
ra com si es tractés de les teranyines d’Spiderman.

Les videotrucades poden provocar moments molt incòmodes,
com ha passat a Zamora. Quan l’alcalde Paco Guarido (IU) esta-
va tancant la sessió telemàtica del Ple municipal, es va sentir cla-

rament com algú deia “¡Qué gilipollas es!”. Sembla que a la persona
que conviu amb el portaveu del PP al municipi no li cau bé el batlle.

517.000 euros per unes vambes. Aquesta xifra, que per a la
majoria de mortals és absolutament desorbitada, és el
preu pel qual s’han venut unes Air Jordan 1 signades pel

mateix Michael Jordan, que les va fer servir l’any 1985, quan va
debutar a l’NBA amb els Chicago Bulls.

Sembla que Donald Trump s’ha proposat dir-la més grossa cada
setmana. Aquest cop, ha admès en una roda de premsa que
s’automedica per prevenir el coronavirus amb hidroxicloroqui-

na, un fàrmac que no té l’aval dels metges. Podria tenir gràcia si no
fos perquè és el president del país amb més morts per la Covid-19.

A les xarxes

@__Ilich__: Queda demostrado que si la
policía te multa, te insulta o te pega, la
culpa es tuya por nacer en el barrio equi-
vocado.

@SergiMaranya: Pedro Sánchez i Inés
Arrimadas arriben a un acord per prorro-
gar l’estat d’alarma durant quinze dies
més.

#15DiesMés

@ignasisabater: Si aneu a algun bar, res-
taurant o comerç i hi veieu algun error, no
us poseu a gravar ni a fer fotos per penjar-
ho a xarxes. Parleu-ne amb els propietaris.

#Fase1ALaVista #ElsRicsEsManifesten

Treballadors de la residència de Tiana: 
“Tindrem seqüeles tota la vida”1

2 Reconstruir ponts

Veïns de la Ciutat Vella de Santa Coloma
alerten de nous enderrocaments

Tiana desestima les al·legacions 
de la gestora de la residència

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

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.
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ECONOMIA4El ball de bastons
de la política badalonina s’ha vis-
cut amb especial expectació en-
tre els comerciants locals. L’ini-
ci de la desescalada ha portat un
bri d’esperança als catastròfics
auguris que pronosticaven el
tancament de molts negocis. “La
venda s’ha disparat amb el pas a
la fase intermèdia. No m’espe-
rava que remuntéssim tan ràpid.
S’està venent bastant”, assenya-
la sorprès Cintu Gubern, presi-
dent de la Federació de Comer-
ciants de Badalona. Malgrat la
bona resposta de la ciutadania,
Gubern assegura que per acon-
seguir certificar aquesta recu-
peració cal concretar les ajudes
econòmiques municipals, que
van ser consensuades amb tots
els partits abans de la celebració
del ple d’investidura. 

El president de la federació
confia que el canvi a l’alcaldia no
suposarà un impediment per a
l’entesa entre formacions i apel·la

al “sentit comú” al qual Xavier
García Albiol es va referir en el
seu primer discurs com a nou al-
calde de la ciutat. Entre les me-
sures que demanen els comer-
ciants per pal·liar els efectes de
la crisi econòmica hi ha la con-
donació d’algunes taxes ajorna-
des com l’impost de les terrasses
i la promoció del comerç de pro-
ximitat per recuperar la “bona
imatge” de Badalona.

ENTESA I POTENCIAL
En la mateixa línia que la fede-
ració de comerciants, la Cambra
de Comerç de Barcelona es va di-
rigir als diferents grups munici-
pals de la ciutat per demanar
“consens” més enllà dels “inte-
ressos personals i de partit” per
treballar per la reactivació del co-
merç local i el manteniment dels
llocs de treball per fer de la po-
blació un referent metropolità.

Una comerciant amb mascareta atén un client a la fase intermèdia. Foto: ACN

Consens polític per ratificar 
la remuntada del petit comerç
» Els comerciants confien que el canvi a l’alcaldia no suposarà un 
impediment per concretar ajudes econòmiques amb tots els grups

Consternació per la mort 
de l’exregidor Javi López

CONDOL4La política badalo-
nina plora la mort de l’exregidor
Javi López, que va perdre la
vida diumenge al matí als 37
anys després de patir un atac de
cor. López va formar part de l’e-
quip de govern de Guayem du-
rant gairebé un any -abans de di-
mitir per discrepàncies políti-
ques- en la legislatura del 2015
com a responsable d’Espais Pú-
blics i Mobilitat, era membre del
Consell Ciutadà de Podem i ha-
via participat en moviments rei-
vindicatius locals. “Consternada
per la notícia, una abraçada de

condol a la família i amics”, as-
senyalava a través de les xarxes
la líder de Guanyem, Dolors Sa-
bater. També el regidor d’ERC
Oriol Lladó va voler recordar el
seu company a l’executiu del
2015: “Vam compartir un govern
difícil però ple d’esperança; vam
treballar plegats des d’una àrea
molt delicada. Descansa en pau”. 

La sortida de López del go-
vern va ser polèmica, no només
perquè va suposar que Podem
es quedés sense cap regidor
sinó perquè ell mateix va arribar
a dir que no havia dimitit.

Guanyem demana investigar
una possible agressió policial
POLÈMICA4El grup municipal
de Guanyem demana que s’in-
vestigui una presumpta agressió
racista a una veïna de Badalona
per part dels Mossos d’Esquadra.
Els fets haurien tingut lloc el pas-
sat 11 d’abril quan Celenia de Aza
Polanco tornava a casa de tre-
ballar en un dels hotels medica-
litzats amb motiu de la pandè-
mia i va ser interceptada per una
patrulla. Segons relata la dona
d’origen dominicà, ella va ma-
nifestar als policies que comp-
tava amb el certificat de despla-
çament corresponent, però els

agents no s’haurien cregut la
seva versió i haurien procedit a
“reduir-la violentament sense
justificació” mentre li etzibaven
“¿Tu eres doctora o en realidad
eres puta?” i li propinaven un
cop de puny a la cara. “Tenim
motius per pensar que es tracta
d’una agressió racista i sexista”,
assenyalen fonts de la formació
liderada per Dolors Sabater. 

Per la seva banda, el cos de-
fensa que l’actuació dels agents
va ser correcta i que la dona va
ser arrestada per un delicte d’a-
temptat contra l’autoritat.

Badalona tindrà dos nous
instituts escola el curs vinent
EDUCACIÓ4El Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya ha anunciat que Ba-
dalona estrenarà dos nous ins-
tituts escola el pròxim curs. Se-
gons informa el Govern català en
un comunicat, els centres seran
l’Institut Escola Llibertat i l’Ins-
titut Escola de Badalona, que
neix de la fusió de l’escola Ale-
xandre Galí i l’Institut Baetulo,
que fins ara estaven compartint
edifici. En total, Badalona comp-

tarà amb cinc instituts escola per
al curs 2020-2021.

Amb l’anunci d’aquests
nous equipaments, Educació
es reafirma en la seva aposta
per recollir en un mateix centre
tota l’escolarització dels tres
als setze anys, un model que fa-
cilita el manteniment d’una
mateixa unitat pedagògica en-
tre etapes i que facilita el pas de
la primària a l’ESO i la convi-
vència de l’alumnat.

Serveis | Campanya de neteja i desinfecció de la via pública
L’Ajuntament de Badalona ha iniciat una campanya de neteja i desinfecció de la via pú-

blica a tots els barris de la ciutat. L’operatiu –que ha començat al barri de Llefià– pre-
veu la neteja de voreres, asfalt, contenidors i diversos elements del mobiliari urbà.
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Santa Coloma

Veïns de la Ciutat Vella alerten
de nous enderrocaments

HABITATGE4La plataforma Sal-
vem la Ciutat Vella ha denunciat
a través de les xarxes socials
l’enderrocament de més edificis
del nucli antic de Santa Coloma
de Gramenet. Segons apunta
l’entitat veïnal, la represa de
l’activitat després d’aquests pri-
mers mesos de confinament
també ha comportat la tornada
dels treballs de demolició d’al-
guns habitatges del barri, com el
situat als números 5 i 7 del carrer
Pompeu Fabra. La casa que s’e-
rigia en aquest terreny no esta-
va afectada per la segona fase del

Pla Especial de Reforma Interior
(PERI), sinó que el seu enderro-
cament ha estat provocat per la
mort del que fins ara n’era el pro-
pietari. Tanmateix, des de la pla-
taforma destaquen que es trac-
tava d’un edifici “molt caracte-
rístic” i que la seva demolició per
fer-hi pisos és un altre exemple
de la pèrdua d’identitat que està
patint aquest barri. L’agrupació
confia a poder reunir-se pròxi-
mament amb el consistori per re-
prendre les converses sobre la
preservació del nucli antic i atu-
rar els enderrocaments.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet
ha decidit retirar les tanques i re-
obrir els accessos a la zona tan-
cada del parc de Can Zam. La
iniciativa -llargament reivindi-
cada per la plataforma Serra de
Marina- és una de les primeres
mesures que ha adoptat el con-
sistori per tal de facilitar el des-
confinament a la ciutat, posant
a disposició de la ciutadania un
ampli espai que fins ara només
s’utilitzava per acollir concerts i
grans esdeveniments.

“És un bon primer pas, però
persistirem perquè es treguin les
tanques completament”, apun-
tava a través de les xarxes socials
l’agrupació Rebel·lió o Extinció
Gramenet. Aquesta plataforma
va posar sobre la taula la pro-
posta de reobrir el parc a l’últi-
ma reunió que van mantenir
per videoconferència amb re-
presentants del govern local i de
la resta de grups municipals
per abordar els canvis en la mo-
bilitat a la ciutat a causa de la
pandèmia del coronavirus. A la

trobada celebrada el passat 12 de
maig, també es va debatre sobre
l’arribada del servei de Bicing al
municipi, que està pendent de
resoldre problemes jurídics que
impedeixen la seva implemen-
tació, i es va remarcar la im-
portància de reforçar el trans-
port públic. “Durant el confina-
ment s’ha assolit una reducció

dels nivells de contaminació del
54%. Hem d’implementar me-
sures urgents per evitar que el
canvi de fase impliqui un aug-
ment de la contaminació per
l’ús del cotxe privat”, assenyala
en un comunicat l’agrupació,
que veu amb bons ulls les pro-
postes municipals, però que de-
mana compromís als grups.

L’Ajuntament de Santa Coloma ha retirat les tanques de Can Zam. Foto: REB

La reobertura de Can Zam,
primer pas en clau desescalada

Salut | Atenció telemàtica prioritària als CAP de Santa Coloma
Els centres d’atenció primària de la regió sanitària metropolitana nord -a la qual pertan-

yen els sis equipaments de Santa Coloma de Gramenet- estan prioritzant l’atenció tele-
màtica, via web o telèfon, per tal de poder recuperar de manera progressiva l’activitat.
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Sant Adrià

El Tanatori del Litoral aposta
per cerimònies en streaming
EQUIPAMENTS4El Tanatori del
Litoral de Sant Adrià de Besòs va
organitzar la setmana passada
dues cerimònies en streaming en
record a les persones que han
mort durant el confinament. La
iniciativa es va dur a terme en
dues sessions dijous i divendres
-una laica i l’altra religiosa, ofi-
ciant una missa telemàtica- adre-
çades a totes aquelles famílies
que des de l’inici de la pandèmia
havien patit la pèrdua d’alguna
persona estimada i havien pas-
sat per les flamants instal·la-
cions situades a l’avinguda de la

Catalana. "Hem cregut oportú
fer aquestes cerimònies en for-
mat streaming per poder aten-
dre una necessitat emocional
de les famílies, davant la im-
possibilitat de poder dur a terme
cap mena d'acte presencial en
aquests moments. La majoria de
persones no s'han pogut aco-
miadar del seu difunt, no l'han
pogut vetllar ni rebre’n el con-
dol", apuntava el responsable de
l’equipament, Xavi Prats, que re-
marcava la dificultat que supo-
sa la gestió del dol en una situa-
ció com l’actual.

MEDI AMBIENT4Una quaran-
tena d’entitats ecologistes han
denunciat la crema de residus
sanitaris infectats per coronavi-
rus en instal·lacions del Barcelo-
nès i del Maresme que no estan
suficientment “preparades”. Se-
gons defensen les associacions, la
incineració d’aquest material
provoca un augment del risc d’e-
missions i aposten per recuperar
el tractament d’aquests residus en
plantes d’esterilització, tal com es
feia abans de l’esclat de la pan-
dèmia. Entre els equipaments
que estan realitzant aquesta ac-
tivitat hi ha les incineradores de
Sant Adrià de Besòs (TERSA),
Mataró i Tarragona.

“No estem dient que el virus
resisteixi després de la crema de
residus, perquè a altes tempe-
ratures es mor, però ens preo-
cupa la contaminació addicional
que s’està produint”, assenyala-
va dijous la presidenta de l’as-
sociació Airenet, Silvina Fruce-
lla, en una roda de premsa tele-
màtica. Segons les últimes dades
facilitades per la Generalitat, la

pandèmia de la Covid-19 va ge-
nerar prop de 1.800 tones de re-
sidus sanitaris només durant el
mes d’abril, el 65% dels quals
van ser incinerats en plantes
municipals. En aquest sentit, les
entitats demanen al Govern ca-
talà que aprofiti la davallada dels
casos positius per deixar de cre-
mar el material en incineradores

i fàbriques de ciment i per tornar
a reactivar esglaonadament el
tractament d’esterilització amb
autoclau, tal com marca tant la
normativa catalana com l’OMS.
Les entitats també denuncien
que la incineració contradiu la
moratòria a nous projectes de
crema de residus aprovada re-
centment al Parlament.

La incineradora TERSA de Sant Adrià de Besòs. Foto: A.R.

Entitats alerten de la crema 
de residus sanitaris a TERSA

Solidaritat | La Caixa col·labora per ajudar famílies vulnerables
La Fundació La Caixa col·laborarà amb l’Associació Juvenil Barnabitas i la Fundació Privada

Tallers de Catalunya destinant-hi un total de 12.000 euros per donar resposta a les necessitats
de les famílies vulnerables de Sant Adrià i Santa Coloma durant la crisi pel coronavirus.
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Tiana manté franges horàries
durant la fase intermèdia

SALUT4El canvi de fase de des-
escalada ha generat confusió a
Tiana. La iniciativa d’eliminar les
franges horàries per sortir a fer
esport o passejar en els munici-
pis amb menys de 10.000 habi-
tants que anunciava diumenge el
govern espanyol no s’ha acabat
aplicant a les poblacions que,
malgrat complir amb el nombre
de ciutadans, encara no han as-
solit la fase 1 de desconfina-
ment, com el cas de tota la zona
que depèn de les regions sani-
tàries metropolitanes nord i sud.
Segons va clarificar a través de

les xarxes socials l’alcaldessa
Marta Martorell, aquestes mo-
dificacions en les restriccions
no canvien en la fase intermèdia
en la qual es troba Tiana, que tot
i tenir poc més de 8.800 habi-
tants pertany a la regió sanitària
metropolitana nord com la res-
ta de poblacions del Baix Ma-
resme. “Es mantenen les res-
triccions a la mobilitat de la fase
zero i continuen prohibits els
desplaçaments entre municipis
excepte per motius laborals. No
es pot visitar familiars ni amics”,
assenyalava Martorell.

TRIBUNALS4Diverses famílies
de la residència Sant Cebrià de
Tiana han decidit presentar una
denúncia per homicidi impru-
dent de cinc usuaris durant la
pandèmia del coronavirus. Se-
gons ha pogut confirmar Línia
Nord, les diligències prèvies ani-
ran a càrrec del jutjat d’instruc-
ció número 1 de Badalona, que
també investiga la querella pre-
sentada per l’alcaldessa Marta
Martorell contra l’empresa ges-
tora del geriàtric per una possi-
ble “desatenció” dels residents.

Fonts judicials consultades
per aquest setmanari apunten
que els Mossos d’Esquadra ja es-
tan treballant per recabar infor-
mació sobre el cas a petició del
magistrat. Aquestes indagacions
hauran de confirmar si hi ha su-
ficients indicis com per susten-
tar la denúncia per un delicte
d’homicidi per imprudència greu
i si la concessionària del geriàtric,
l’Ajuntament de Tiana i la Ge-
neralitat són imputables per
aquestes morts. Les mateixes
veus confirmen que la denúncia

dels cinc casos també recull el
testimoni de prop d’una desena
de famílies d’usuaris del centre
que van donar positiu a les pro-
ves de detecció de la malaltia.

Segons relaten els afectats, el
personal de la residència no es-
tava equipat amb el material de
protecció adequat i la sectorit-
zació dels casos sospitosos no es

va fer correctament, contribuint
així a la propagació del virus a
l’equipament. A més, les famílies
consideren que la intervenció per
part del consistori va arribar
massa tard i fixen el 8 d’abril
com el primer cop que perceben
l’actuació del govern local, a tra-
vés d’un comunicat on s’informa
dels primers quatre positius.

Usuaris del geriàtric en una imatge d’arxiu. Foto: Residència Sant Cebrià de Tiana

Famílies del geriàtric denuncien
cinc homicidis imprudents

Montgat | Controls policials al límit amb Badalona
La Policia Local de Montgat està realitzant controls al límit del terme municipal

amb Badalona per restringir el pas i la lliure mobilitat entre municipis d’acord
amb la normativa establerta per a la fase intermèdia de desconfinament.
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Guadalajara. El júnior A del Fe-
mení Sant Adrià derrota el Pon-
ce (54-67) i aconsegueix el primer
Campionat d’Espanya de la his-
tòria del club. La victòria a la
Manxa situava, d’una vegada per
totes, el club en una posició res-
pectable quan es parlava dels
planters, cosa que en els anys pos-
teriors s’aniria accentuant gràcies
als altres set títols estatals que les
infantils, les cadets i les júniors li-
les han anat aconseguint. I els que
encara han de venir.

Coses de la vida, la capitana
d’aquell equip ho és actualment
del sènior. Helena López apa-
reix en la foto que quedarà per
sempre com la primera capitana
lila que alçava un Campionat
d’Espanya de base. “Va ser el pri-
mer títol estatal per al club i amb

una generació de companyes que
feia anys que jugàvem juntes. És
un record molt especial”, explica
la dorsal ‘6’ lila a Línia Nord, al-
hora que recorda que era una èpo-
ca en la qual “Gran Canaria havia
vençut sis anys seguits”.

Les adrianenques farien sal-
tar els pronòstics eliminant l’e-
quip insular als vuitens de final
(70-61), i haurien de superar
també l’Uni Girona i el Rivas
abans de tornar a optar a un títol
que s’havia escapat contra les
insulars dos anys abans.

El guió de la final, a més, se-
ria el somiat, ja que al descans el
marcador mostrava un +16 a fa-
vor del Sant Adrià. “No recordo
què ens va dir el Dani (José), però
tal com érem, relaxar-nos no era
una opció”, apunta López, que va
acabar el partit amb vuit punts i
una assistència en gairebé 17 mi-
nuts i mig. “El més important és
que vam guanyar, la meva ac-
tuació individual no m’importa”,
assegura l’escorta.

S’ACOSTA LA DATA LÍMIT
Per altra banda, el present i el fu-
tur immediat del sènior del club
està cada dia més a prop de re-
soldre’s. Dilluns que ve és la
data límit que la Federació Es-
panyola de Bàsquet (FEB) s’ha
marcat per decidir si es juga el
play-off d’ascens a la Liga Endesa
o bé si els dos millors equips de
la Lliga Femenina 2 (Sant Adrià
i Estudiantes) tornen a la màxi-
ma categoria del bàsquet estatal
només una temporada després

del descens. Passi el que passi
amb la forma en la qual es fixin
aquests ascensos, com ja va
anunciar la FEB fa un mes, la pri-
mera divisió tindrà 16 clubs el
curs 2020-21.

En aquest sentit, López creu
que “no és gaire lògic que la Lli-
ga 1 s’aturés fa setmanes i no-
saltres encara no sabem si hau-
rem de tornar a jugar o no” i ex-
plica que fa dos mesos i mig que
no juga a bàsquet. “És el període
més llarg de la meva vida que he

estat sense jugar i ho trobo molt
a faltar”, afirma.

Fins que rebin llum verda
per tornar a entrenar, López ha
estat activa a les xarxes socials,
participant en els challenges
(reptes) proposats pels tècnics i
fins i tot per les mateixes juga-
dores. “Ha estat una forma di-
vertida de mantenir-se en forma
i d’estar en contacte amb les
noies de la base. En un club com
el Femení Sant Adrià, això és la
base de tot”, conclou.

» Dissabte passat va ser l’aniversari del primer triomf de l’Snatt’s Sant Adrià en un Campionat d’Espanya
» S’acosta la data límit per saber si el primer equip puja directament o ha de jugar el ‘play-off’

El creixement d’Helena López és un mirall del que ha viscut el Femení Sant Adrià. Fotos: FEB i FSA

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Bàsquet | La conferència C de la lliga EBA tindrà tres grups
Primer detall del curs 2020-21 definit. La conferència C de la lliga EBA 2020-21 tindrà tres

grups de 12 equips cadascun. Aquesta és la manera mitjançant la qual la Federació Espanyola
resol un tema delicat després que la temporada s’hagi tancat amb ascensos i sense descensos.

Sis anys després de l’inici de tot

| 12
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Amb més de vint anys de carrera plens d’èxits, Esto-
pa ja no necessita presentació. Des que els ger-
mans cornellanencs David i José Manuel Muñoz
van crear el seu grup l’any 1999, s’han convertit

en un dels noms més populars del panora-
ma musical espanyol: temes tan cone-
guts com La raja de tu faldao Ya no me
acuerdoels avalen. El 18 d’octubre de
l’any passat, coincidint amb la celebra-
ció del seu 20è aniversari, van estrenar
el desè àlbum: Fuego. Com a tants al-
tres artistes, la pandèmia del corona-
virus els ha obligat a aturar gires, ro-

datges de videoclips i tota mena
d’actes. Però això no ha estat prou
motiu perquè els Muñoz deixessin

de crear. Sota l’etiqueta #DesdeCasa-
ConMúsica, ja han publicat tres vide-

oclips gravats en confinament.

Tot i que es va publicar fa un any, Canto
jo i la muntanya ballad’Irene Solà s’ha con-
vertit en un dels llibres del confinament.
Després de col·locar-se entre els més ve-
nuts del Sant Jordi virtual, ara ha estat pre-
miat als European Union Prize for Lite-
rature 2020. Aquesta novel·la de Solà ce-
deix el protagonisme a les veus que ha-
biten entre Camprodon i Prats de Molló.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

El teatre barceloní El Maldà ha creat un
cicle onlineper mantenir-se a prop del seu
públic. Dilluns de merda és el títol d’a-
questa proposta, que aplega quatre pe-
ces teatrals gravades des de casa per deu
companyies que han actuat a la sala o ho
havien de fer en aquests mesos. La data
d’inici és el 25 de maig i la resta de capí-
tols aniran sortint els dilluns següents.

Teatre

Dilluns de merda
El Maldà

El grup de rock Ratpenat ha presentat
aquest mes de maig el seu segon àlbum
d’estudi, 50% Glam 50% Clavegueram
(Kasba Music). El disc conté onze cançons
que continuen amb la línia irreverent a
la qual la banda ens té acostumats. A més,
compta amb diverses col·laboracions
amb artistes com Morfi Grei de La Ban-
da Trapera del Río, entre d’altres.

Música

Aquesta nova sèrie de Netflix, que cons-
ta només de set capítols, està ambientada
a la dècada dels 40 del segle passat, l’è-
poca daurada de Hollywood. Narra la his-
tòria d’un grup de directors de cinema i
actors que volen aconseguir l’èxit a qual-
sevol preu. En definitiva, una mostra de
com funcionava (i potser com continua
funcionant) la indústria cinematogràfica. 

Pelis i sèries

Hollywood
Ryan Murphy

50% Glam 50% Clavegueram
Ratpenat

Canal Malaia
Un grup de joves catalans, entre els quals hi ha noms co-
neguts a les xarxes socials com Juliana Canet o Bru Este-
ve, han creat Canal Malaia. Es tracta d’una iniciativa digi-
tal nascuda amb l’objectiu d’aglutinar i potenciar el con-
tingut en català a espais com YouTube, Instagram o Tik-

Tok. La majoria d’adolescents i joves catalans són usuaris
habituals d’aquestes xarxes, però consumeixen sobretot
contingut en castellà, perquè n’hi ha molt més i té molta
més visibilitat que el que es fa en català. Per assegurar el

futur de la llengua, Canal Malaia vol que això canviï.

E S T O P AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser cantants de rumba catalana
Tenen una trajectòria de més de vint anys

Famosos

Estrenar tres videoclips confinats
S’emmarquen en el cicle #DesdeCasaConMúsica

L’èxit no els abandona
Els continua acompanyant una munió de seguidors fidels

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

|Maneater
Aquest videojoc permet als jugadors posar-se a la pell d’un tauró blanc i viure
les aventures pròpies del fons marí. Disponible per a PS4, PC, Xbox i Switch.Viu en línia

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TIPUS

Sanitat recomana les higièniques a persones sanes, 
les quirúrgiques a casos positius i les EPI a sanitaris

COM LA MANIPULO?

QUINA TRIO?

I DESPRÉS?

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

i SALUT

El coronavirus ens ha portat una nova companya de vida:
la mascareta. A hores d’ara, gairebé tothom té clar que
és un element molt útil per evitar contagis, però encara

continua generant molts dubtes que cal resoldre.
Tal com detalla el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de

mascaretes: les higièniques (són les de tela, recomanades per a
persones sanes), les quirúrgiques (recomanades per a persones
amb el virus o amb símptomes compatibles) i les EPI. Aquestes
últimes inclouen les FFP1, les FFP2 i les FFP3, i les han de fer
servir preferentment els sanitaris o altres persones que estiguin
en contacte amb casos positius o sospitosos de coronavirus.

Per posar-nos la mascareta, ens hem de rentar bé les mans
amb aigua i sabó o amb desinfectant, i l’hem d’agafar per les
gomes, sense tocar-ne la part interior ni l’exterior. Un cop po-
sada, ens hem d’assegurar que ens cobreix bé boca, nas i bar-
beta i que està ben ajustada. Per retirar-la, ens hem de rentar
les mans un altre cop i tocar només les gomes. Per últim, si és
d’un sol ús, la ficarem a una bossa i la llançarem a les escom-
braries; si és reutilitzable, la guardarem a la bossa on venia.

Mascaretes: com fer-ne un bon ús

Segons el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de mascaretes: 
les higièniques, les quirúrgiques i les EPI (FFP1, FFP2 i FFP3)

Les claus

Amb les mans ben netes i agafant-la per les 
gomes, sense tocar-ne l’interior ni l’exterior

Si és d’un sol ús, a una bossa i a les escombraries. 
Si és reutilitzable, dins la bossa on venia quan la vas comprar

Viu en línia



| 16

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 21 de maig del 2020


