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Polèmicaper laproposta 
dedietesdelgovernd’Albiol

El PSC diu que l’alcalde es vol apujar el sou “per la porta del darrere”; el PP ho nega i apunta als regidors jubilats pàg 8

SANTA COLOMA pàg 9

l’Ajuntament talla 
25 carrers per tenir un
desconfinament segur

SANT ADRIÀ pàg 10

Masclisme: 76 dones ateses
durant el confinament

BADALONA pàg 8

Mor Joan Novell, referent
de la cultura popular

TIANA pàg 11

La gestora del geriàtric Sant
Cebrià diu que se’ls va negar
l’ajuda contra el coronavirus

BÀSQUET pàg 12
L’Snatt’s Sant Adrià de 
José Aneas torna a la Lliga 
Endesa 14 mesos després

El comerç i la restauració de Badalona aposten

Qüestió d’imatge
per fer atractiva la ciutat per superar la crisi actual pàg 3
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La reobertura de les terrasses
amb el pas a la fase 1 de la des-
escalada ha marcat un abans i un
després per molts establiments de
Badalona. 

“Després de més de dos me-
sos tancats i sense ingressos, ara
sembla que tots els dies són dis-
sabte. La gent està molt il·lusio-
nada, però també hi ha molta in-
certesa pel que fa al futur”, asse-
gura el president de  Forquilla Ba-
dalona, Edgar Sánchez. El líder
d’aquest grup de restauradors
considera que encara s’ha d’es-
perar uns mesos per poder quan-
tificar l’impacte real de la crisi
provocada pel coronavirus  i as-
senyala que també s’ha de tenir

en compte que molts negocis ju-
guen amb desavantatge pel fet de
no tenir accés a terrassa. “Seria
enganyós pensar que perquè les
terrasses estan plenes tot anirà ro-
dat. Amb aforaments tan petits és
complicat que els números sur-
tin”, apunta Sánchez.

Segons l’últim informe de la
patronal de comerç Pimec, gai-
rebé el 30% dels negocis de res-
tauració del Barcelonès Nord no
tornaran a obrir a causa del cop
econòmic que ha suposat la pan-
dèmia i els que ho puguin fer veu-
ran reduïda la seva facturació en
prop del 70%.  Davant d’aquest
desolador panorama, restaura-
dors i comerciants coincideixen
en la necessitat d’aplicar mesu-
res urgents de compensació de
pèrdues, però sobretot posen el
focus en les polítiques de pro-
moció de Badalona i de la seva

oferta de comerç i restauració.
“Hem de treballar plegats per
pensar com fem que la ciutat si-
gui més atractiva perquè els ba-
dalonins no pensin en anar a Bar-
celona”, remarca el president
del grup de restauradors, que
emplaça el govern de Xavier
García Albiol a conformar una
taula amb els diferents actors
econòmics locals per avançar en
la reactivació del mercat. 

En la mateixa línia es pro-
nuncia el president de la Federa-
ció de Comerciants de Badalona,
Cinto Gubern, que confia en el
“sentit comú” del consistori per es-
tablir ajuts tant pels grans nego-
cis com pel petit comerç. Entre les
propostes que té l’Ajuntament
sobre la taula hi ha la creació d’un
segell de qualitat pels establi-
ments de la ciutat o un paquet de
benvinguda per als visitants.

Objectiu: segell de qualitat
» Comerciants i restauradors de Badalona aposten per fer atractiva la ciutat per superar la crisi actual

» La reobertura de les terrasses permet a alguns establiments recuperar un cert optimisme

Anton Rosa
BADALONA

Les terrasses han estat força buides durant les hores de més calor però s’han omplert força durant els vespres. Fotos cedides

ETIQUETA BLAVA4La Federació de Comerciants de Badalo-
na ha impulsat aquesta iniciativa per certificar el compliment
de les mesures sanitàries i alhora promoure el comerç local.
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El cas d’abusos sexuals
de l’Aula de Teatre de

Lleida evidencia nova-
ment la necessitat d’allargar el termi-
ni de prescripció d’aquests delictes. Les
entitats que treballen amb les víctimes
fa temps que demanen una llei per
aconseguir-ho i evitar la impunitat
dels depredadors sexuals.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A mi m’agrada moltís-
sim aquesta facilitat per

a cancel·lar artistes i es-
criptors per masclistes que us im-
pregna d’una personalitat pulcríssi-
ma, però als vostres amigots els rieu les
gracietes perquè “he he, ho diu de
broma, ell és aixís”. Revisem-nos primer
en una ràtio de 10 km.

Aquí la veu de l’expe-
riència després de dues

setmanes de fase 1: us he
de dir que és normal que els primers
dies veieu caos i aglomeracions per tot
arreu. És un efecte shock, per contrast.
Després ho anireu normalitzant. (Però
porteu mascareta i no us toqueu). (En-
tre vosaltres).

Cesen Pérez de los Co-
bos per escriure infor-

mes policials de ficció
que apunten a persones del govern es-
panyol. Va fer el mateix amb l’1 d’oc-
tubre i contra els Mossos d’Esquadra,
i amb el mateix objectiu: destruir per-
sones i institucions. En aquella ocasió
el van ascendir.

@gerardgomezf@_MariaCliment@abigailarmen @AlvaroMunyoz

Tribuna

De la faceta de contacontes conservo les
històries que he escollit, al llarg dels anys,
per transmetre missatges potents em-
bolcallats en l’emotiva oralitat comuni-
tària. N’hi ha una, d’història, que expli-
co sempre, un conte del mestre Rodari,
el camí que no portava enlloc. Un camí
que estava vetat, feia por, i tots els en-
tesos s’esforçaven per infondre aquest te-
mor al poble, perquè ningú s'atrevís mai
a fer-lo. Era un camí, asseguraven, que
no duia enlloc, que quedava tallat per un
bosc espès infranquejable. Hi penso
molt aquests dies. En política, a Bada-
lona, hi ha un camí que no s’ha recor-
regut mai, i que els entesos s’esforcen per
dir que mai ningú el podrà recórrer. Que
no porta enlloc. I per si de cas, tot són
obstacles i travetes per impedir que
algú s’atreveixi a seguir-lo: és
el camí de l’entesa àmplia en
pro d’un projecte per la ciu-
tat, superant la competitivi-
tat partidista. Un camí de co-
operació plural al servei del
bé comú, per fer ciutat per
damunt de tot. Diuen que
potser al 1979 va semblar que es co-
mençava a recorrer, però va quedar
ben interromput. I per això la ciutat no
acaba d’aixecar cap, perquè no té una
ruta comuna ben planificada. Perquè la
picabaralla política contínua no permet
solidificar res. Mai hi ha continuïtat per
a un projecte compartit, i fa tanta falta!
L’autoestoestima general està per terra
i vagis on vagis es respira la necessitat
d’un projecte de llarg recorregut, amb so-
lucions d'immediatesa però també de
mitjà i llarg termini, amb projecció i mi-
rada inclusiva. Que cal model, sentit
comú, personalitat metropolitana, rep-
tes i fites que perdurin per damunt de les
lluites pel poder i els interessos parti-
distes! Cal, el camí existeix, i no és im-
possible fer-lo. Però requereix abando-
nar actituds que el boicotegen.  

Al conte de Rodari hi ha un perso-
natge corcó que sempre qüestiona als en-
tesos, i amb valentia  aconsegueix tra-
vessar el bosc infranquejable i arribar a
un espai paradisíac, ple de tresors, de-
mostrant que el camí sí que portava a al-
gun lloc. El seu atreviment té recom-
pensa. Badalona també tindrà una bona
recompensa d’estabilitat, modernització
de l’ajuntament, compliment i conti-
nuïtat del Pla d’acció municipal, millo-
res en la vida badalonina a tots els bar-
ris...si s’atrevís a desafiar el destí. Dei-
xo aquí el conte, m’interessa aquesta pri-
mera part que demostra que sí que és
possible, també a Badalona, per molt que
la creença tradicional digui que sempre
ha estat ciutat de capelletes on no s’hi pot
fer res. Ara, això sí, per aplicar-ho a Ba-

dalona es necessitaria molt més que un
valent decidit, caldria ser una bona co-
lla. Molta gent,  moltes voluntats  i
moltes valenties. Però sobretot caldria
que els qui es dediquen a posar pals a les
rodes deixin de fer-ho. Que d’una vegada
per totes tothom dediqui l’energia a fer
possible seguir aquest camí i s’abando-
nin els sectarismes i les persecucions, els
clientelismes i la mirada curta.  

Guanyem Badalona en Comú és un
actor polític molt nou, va néixer el 2015
i va irrompre amb força a l’escenari lo-
cal per primer cop aquell mateix any. A
diferència de tots els altres partits amb
representació al Ple, que hi són de fa
molts anys, alguns des del 1979, alguns
amb canvis de nom, aquest espai polí-
tic de confluència municipalista no de-
pèn de cap partit d’àmbit nacional ni es-

tatal. Només depèn de la seva pròpia as-
semblea local. I això no el fa ni millor ni
pitjor, però el fa diferent, i quan es vol
treballar en comú cal reconèixer a ca-
dascú tal com és.

Fa quinze dies, al Ple d’investidura on
els vots del PSC van permetre que el PP
tornés al govern de la ciutat, es va esce-
nificar un autèntic llinxament contra
Guanyem, en el que semblava una vo-
luntat majoritària de liquidar aquest es-
pai nouvingut. Guanyem volia fer com
el personatge del conte de Rodari, de-
mostrar que era possible fer aquest
camí nou a la ciutat, aglutinar, superar
costures de partits, i tenir un projecte
perdurable. De 2015 a 2018 tot semblava
ben encaminat, però faltava sumar ac-
tors a la proesa. I els qui es van quedar

fora es van estimar més po-
sar pals a les rodes. Moció el
2018 (PP, Cs, PSC), govern
en absoluta minoria que blo-
queja el Pla d’Acció Munici-
pal i enrocament el 2019
per mantenir alcaldia PSC,
en minoria, sota xantatge

(que tona el PP! ) Més pals a les rodes.
I aquest 2020, després d’un govern fa-
llit i que l’alcalde del PSC, el Sr.Pastor,
hagués de  dimitir en desafortunades cir-
cumstàncies, Guanyem rescata i apos-
ta per aquesta idea del camí conjunt, de
la confiança i el projecte. Però no té èxit.
Fracàs compartit.

Malaguanyada l’energia política
gastada en l’espiral dels retrets. Això sí
que no porta enlloc! Anàlisi i resolució,
això és el que cal. Seguim apostant per
aquest camí d’entesa i projecte com-
partit per remuntar la ciutat. Guany-
em va néixer per ser part de la solució,
i encara que, com el valent del poble del
conte de Rodari, puguem fer nosa als
qui neguen que el camí existeix, hi se-
guirem treballant, amb mà estesa, ge-
nerositat i persistència. 

Fa quinze dies, al Ple d’investidura que va
permetre que el PP tornés al govern es va 
escenificar un linxament contra Guanyem

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona

Hi havia una vegada Badalona
Els semàfors

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

Coloma ha tornat a permetre les visites
de familiars per als pacients hospitalit-
zats que no han donat positiu pel virus.
Les persones ingressades podran rebre

la visita d’un únic acompanyant.    
pàgina 9

AMB 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona

(AMB) està duent a terme un estudi so-
bre el fons marí del Besòs per tal d’a-

conseguir frenar la regressió de les plat-
ges del litoral metropolita nord, una de
les zones més castigades pel fenomen.

pàgina 10

CIOD de Sant Adrià
El Centre d’Informació i Orientació de
la dona (CIOD) de Sant Adrià ha pogut
atendre durant l’estat d’alarma 76 do-

nes víctimes de violència masclista, xifra
que constata els estralls  provocats pel
confinament en les usuàries del servei.

pàgina 10
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Un projecte d’esquerres a Badalona?1

2
Famílies de la residència de Tiana
denuncien cinc homicidis imprudents

Julio Anguita, un home íntegre i auster

Albiol: “L’escenari d’una moció 
de censura el descarto totalment”

Violència masclista: 76 dones ateses 
durant el confinament a Sant Adrià

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.

Les millors
perles

Ha mort un cocodril que, si hagués parlat, hauria estat un bon
professor d’història. Capturat l’any 1936 als Estats Units, va ser
traslladat al zoo de Berlín i es va convertir en un dels animals

preferits d’Adolf Hitler. Va sobreviure a bombardejos i, acabada la Se-
gona Guerra Mundial, va ser traslladat per l’exèrcit soviètic a Moscou.

Palmeres sobrevolant el cel de Barcelona: una altra imatge
surrealista del 2020. Aquesta, però, té una explicació fàcil.
L’Ateneu Barcelonès ha traslladat cinc palmeres del seu

jardí a un viver mentre durin les obres a l’Espai Rogent. Des-
prés, es tornarà a repetir la imatge d’aquests arbres voladors.

La ciutat de Pompeia, destruïda per l’erupció del Vesuvi l’any 79
dC, continua sorprenent-nos avui dia. Ara, un equip d’arqueò-
legs ha descobert una botiga i centre de producció de perfums

creada el segle II aC. Els experts ja l’han catalogat com una de les
perfumeries més ben conservades de l’època romana.

Serà un bon any per viatjar i conèixer algú a l’estranger,
ideal per trobar feina, hi haurà abundància econòmica i es
podrà caminar pel carrer. Aquestes són les prediccions

que van fer dues pitonisses argentines per al 2020. Ara el vídeo
on ho diuen s’ha fet viral i potser perdran alguns clients.

Una fotografia de Jair Bolsonaro ocupant tota la portada del
diari brasiler Folha de S. Paulo amb un titular sorprenent: “O
maior Presidente da história do Brasil”.A baix, un matís: Bolso-

naro va dir que qui fos elogiat per Folhao O Globodimitiria. Es tracta
d’una portada fictícia, però ja ha conquistat tot Twitter.

A les xarxes

@quadern_tactil: Que els nous referents
femenins de la cultura catalana tinguessin
noms de besàvia nascuda el s. XIX era una
cosa que no esperava, però que m’encanta.

@AlbertLloreta: Abans que sortiu tota la
policia social a insultar la gent que fa cerve-
ses en terrasses: “S’han detectat cadenes de
transmissió en empreses agroalimentàries”.

#RebrotALleida

@marinaftorne: El Ministeri rectifica el to-
tal de morts de coronavirus acumulats des
de l’inici de la pandèmia. En resta gairebé
2.000, més de la meitat (1.126) a Catalunya.

#BallDeXifres #JuanaDolores

Aire fresc

La resposta a la pregunta que em
serveix de títol no és molt com-
plicada. Està a l’altura de qualse-
vol alumne de l'ESO. Un alcalde o
alcaldessa serveix per millorar la
vida dels seus conveïns i fer pro-
gressar la ciutat perquè sigui més
agradable de viure, tant per als
que hi resideixen com per als que
vulguin visitar-la o instal·lar-s’hi.
Si la cosa és així d’òbvia, i partim
de la base que un regidor muni-
cipal té competències i ha d’ad-
ministrar un pressupost per ac-
tuar en aquesta direcció, per què
és tan difícil que hi hagi alcaldes
transformadors d’aquests que
deixen una petjada perceptible en
la seva ciutat durant molts anys?

Doncs ara ens fa falta qui agafi
el bou per les banyes i encapçali la
transformació de Badalona. La
tasca pendent que té l’alcaldia és
apostar per la mobilitat. Des d’a-
quest punt de vista, la ciutat es
troba fortament limitada, espe-
cialment pel que fa a la mobilitat
externa. El metro de la línia 1 no
arriba encara fins al centre de la
ciutat, i la línia 2 té un recorregut
molt llarg per arribar al centre de
Barcelona. El ferrocarril, fins fa
ben poc, no connectava amb les
xarxes regionals, i encara té a la
ciutat una capacitat de servei li-
mitada, tant per posició com pel

Quina tasca té pendent l’alcaldia?
per Estanis Alcover i Martí

nombre d’estacions. Els auto-
busos, que són un bon servei
intern, tenen dificultats per do-
nar resposta a la demanda de
recorreguts més llargs. Les xar-
xes de transport, especialment
metro i Renfe, deixen àmbits
territorials amb abundant po-
blació sense servei. De fa lus-
tres, la reivindicació d’un sis-
tema de transport públic més
integrat, amb connexió entre les
xarxes i intercanviadors co-
muns centralitzats, havia de ser
l’aportació municipal al Pla In-
termodal de Transport de la re-
gió metropolitana de Barcelona.

Francesc Peremiquel, ar-
quitecte municipal de Bada-
lona durant vint anys,  escrivia
el 1993 en el seu document
Transformacions en una ciu-
tat consolidada, sobre la pro-
posta de Badalona d’incloure
en el Pla Intermodal: “La per-
llongació fins al centre de les
línies de metro que actualment
arriben a la ciutat (la línia 2 ja
ho fa, ara, i la 1 continuaria des
d’El Fondo, cap a Montigalà i

Martí Pujol per morir a Pom-
peu Fabra, que és ja l’estació
d’intercanvi). En segon lloc, el
trasllat de la línia de ferrocarril
de la costa a l’interior introdu-
int una nova estació en el sector
de Llefià, a més de l’actual es-
tació d’intercanvi de metro en
el centre de la ciutat. El tren
vindria des de La Sagrera pas-
sant per Llefià, i seguint per La
Morera i Pompeu Fabra, des
d’on seguiria cap a la costa, pas-
sant per Francesc Layret i Sant
Bru, continuant pel Manresà
fins a enllaçar a Montgat amb
la via del ferrocarril actual”.
Aquestes propostes, escrivia
Peremiquel, poden anar acom-
panyades del manteniment del
traçat actual del ferrocarril, que
pot ser utilitzat per un sistema
de transport lleuger tipus tram-
via. L’arquitecte també plante-
java, com a opció de futur, la
millora de la connectivitat amb
el Maresme i el Vallès, tal com
es planteja en el Pla Estratègic
de Badalona. Aquesta, doncs,
és una gran tasca a fer.
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Tribuna

El Ple d’investidura del 12 de maig va su-
posar un punt i a part d’una etapa de la po-
lítica badalonina que va començar el
2015. En aquest nou cicle és clau que les
forces d’esquerres de la ciutat dediquem
el temps necessari a pensar i a reflexionar,
tant internament com de forma conjun-
ta, sobre quin full de ruta volem. Un full
de ruta que per a nosaltres ha de tenir un
únic objectiu: enfortir i consolidar una ma-
joria progressista a Badalona que ens per-
meti cristal·litzar en un govern fort i es-
table el 2023. Un govern que sigui capaç
d’encarar els reptes que Badalona té al da-
vant i que s’agreugen i s’agreujaran amb
la crisi de la Covid-19.

Des d’Esquerra Republicana sempre
hem defensat que aquesta majoria a Ba-
dalona és possible. Una majoria que elec-
ció rere elecció demostra que Badalona ha
estat i és una ciutat progressista, com-
promesa amb les lluites per la defensa dels
drets veïnals, econòmics, socials i polítics.

Per fer tot això, és molt important que
totes les forces siguem capaces de canviar

de perspectiva, de posar els comptadors a
zero i, en definitiva, de tornar a començar.

D’això és el que volem que vagi la Con-
ferència Municipal que ERC Badalona po-
sem en marxa sota el títol “ActivemBDN”
i que celebrarem a principis de juliol. En-
cetar un període de reflexió sobre on som,
què hem sabut fer bé, què cal que apren-
guem a fer millor i com caminem a par-
tir d’ara per garantir que el 2023 Badalona
tingui al seu servei un govern d’esquerres.
Un camí que volem que sigui ben ample
perquè hi càpiga tothom que ens hi vul-
gui acompanyar.

Repensar plegats com construïm i
enfortim les aliances amb les altres forces
d’esquerres que no ens hauríem d’enten-
dre com a enemigues o adversàries sinó
com a part d’una mateixa solució amb
complicitat i maduresa política. Com en-
fortim i sumem suports al republicanis-
me en clau badalonina. Com podem ser
una eina útil en tot aquest procés. I en de-
finitiva, sobre com ens enfortim tots i to-
tes per poder encarar amb èxit un nou pro-

jecte el 2023, sense que ningú hagi de re-
nunciar al seu espai però amb la màxima
complicitat.

La crítica destructiva, desgastar l’altre
o fins i tot la ràbia i l’odi són un combus-
tible electoral poderós. Fa massa temps
que el debat polític de la nostra ciutat s’im-
pregna d’aquests sentiments entre uns i
altres. Però no hi ha bons badalonins ni
mals badalonins, tampoc hi ha barris de
colors segons els resultats electorals. No
hi ha governs legítims, ni governs de
perdedors. Ni líders messiànics, ni homes
del sac. La realitat i la política són més
complexes que un còmic d’herois, hero-
ïnes i malvats. Hi ha persones que amb
prismes diferents intenten treballar de la
millor manera al servei de Badalona, vi-
sions que de vegades són compatibles i al-
tres no. En definitiva, hi ha majories que
sumen, que comparteixen camí i que
troben projectes compartits.

Això és del que hauria d’anar el debat
polític de Badalona avui. Sobre si volem se-
guir participant de la política del desgast,

la desconfiança i de la crítica per criticar o
sobre si participem de la política de l’es-
perança. L’esperança d’imaginar que una
altra forma de fer política a Badalona és
possible, que un futur diferent és plausible,
apel·lant al compromís compartit amb la
ciutadania, a emocionar-nos junts treba-
llant els reptes que la ciutat té al davant.

Deia Joan Maragall en el seu poema
“Elogi del viure” que cal actuar com si de
cada acte que fem i de cada paraula que
diem en depengués la salvació de la Hu-
manitat. L’Oriol Junqueras, en el primer dis-
curs com a president d’ERC, va fer seves
aquestes paraules, afegint que nosaltres,
més humils, com no podria ser d’una altra
manera, no aspirem a la salvació de la Hu-
manitat però sí a treballar i a parlar com si
de cada acte que fem i de cada paraula que
diem en depengués el futur del país.

Aquí és on sempre ens trobareu,
modestament i honesta, dedicant-nos-hi
com si d’allò que fem en depengués el fu-
tur de Badalona. Perquè n’estem con-
vençuts que en depèn.

per Alex Montornès, president d’ERC Badalona i portaveu del Grup Municipal d’ERC Avancem-MES

Enfortir-nos per enfortir Badalona
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Controvèrsia pel canvi de seu
d’Audaz a la Pere Busquets

POLÍTICA4La casa Pere Busquets
es convertirà pròximament en la
nova seu corporativa de l’empresa
Audax. Així ho indica un cartell que
penja d’un dels balcons d’aquest de-
teriorat edifici protegit com a bé cul-
tural d’interès local. Precisament,
aquest anunci ha estat motiu de po-
lèmica a les xarxes socials.  

Segons va apuntar divendres
passat l’Associació de Veïns de
Dalt la Vila, l’aparició d’aquest
cartell havia generat preocupació
entre els membres de la platafor-
ma per les “modificacions” que po-
dia patir l’immoble per poder aco-
llir els despatxos del consell d’ad-
ministració de la companyia ba-
dalonina. “Esperem que el fet que
la regidora de Cultura Amanda Fe-
ria treballi a Audax i que Xavier
García Albiol sigui regidor d’urba-
nisme garantirà el màxim respec-
te a l’edifici”, asseguraven amb to
irònic des de l’associació.

El missatge de la plataforma
veïnal va comptar amb la rèplica
de l’exregidor de Guanyem Jose
Téllez: “Una setmana i mitja des-
prés de l’arribada del PP a l’Ajun-

tament de Badalona i ja tenim sos-
pites de tractes de favor a empre-
ses dels seus regidors”. Al debat
també va sumar-s’hi el secretari
general de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat, Ferran Fal-
có, que va assegurar que l’opera-
ció fa gairebé tres anys que se sap
i que aquestes sospites “no tenen
cap fonament”. Fonts municipals
confirmen que el cartell porta
prop de tres mesos a la façana de
la casa Pere Busquets. Des d’Au-
dax han assenyalat que l’objectiu
és “donar vida a l’edifici” per re-
cuperar-ne l’essència i que poder
restaurar-lo ha estat sempre un
somni del president, Jose Elías.

La presumpta agressió racista
de dos Mossos, a la Fiscalia

TRIBUNALS4El Ministeri d’I-
gualtat del govern espanyol ha
presentat una denúncia davant
de la fiscalia per la presumpta
agressió racista i detenció d’una
dona a Badalona per part de dos
agents dels Mossos d’Esquadra. 

Segons recullen diversos mit-
jans, els policies estan acusats
d’un delicte d’odi o de discrimi-
nació contra la integritat moral,
d’un contra la llibertat i d’un al-
tre de lesions amb l’agreujant de
motivació racista. Ara és el torn
del Ministeri Públic, que inves-
tigarà si l’actuació policial pot ser

constitutiva d’aquests delictes.
Segons va denunciar el grup de
Guanyem, els fets haurien tingut
lloc el passat 11 d’abril quan la
víctima tornava a casa de treba-
llar i va ser interceptada per
una patrulla. Segons relata la
dona d’origen dominicà, ella va
manifestar als policies que
comptava amb el certificat de
desplaçament, però els agents
van “reduir-la violentament sen-
se justificació” mentre li etziba-
ven “¿Tu eres doctora o en rea-
lidad eres puta?” i li propinaven
un cop de puny a la cara.

Mor Joan Novell, referent de
la cultura popular badalonina
CONDOL4La cultura popular
badalonina està de dol. Aquest
dimarts ha mort Joan Novell,
president de l’entitat Catifaires
de Dalt la Vila, a causa de la Co-
vid-19. Era una persona molt es-
timada i compromesa amb la
cultura tradicional de la ciutat i
una figura de país en l’art de les
catifes. Va ser autor, per exem-
ple, de l’espectacular catifa del
Palau de la Generalitat amb mo-
tiu de la Diada del 2019.

“Lamentem profundament
la mort del veí i amic Joan Novell,
gran persona que sempre va te-
nir un paper molt actiu en totes
les activitats del barri, especial-
ment en l'organització de les ca-
tifes en temps de Corpus. Et tro-
barem a faltar”, han afirmat des
de l’AV Dalt la Vila. Dolors Sa-
bater, Oriol Lladó o Marcel Mau-
ri han estat alguns dels noms des-
tacats que han tingut paraules de
condol per a Novell a les xarxes.

Música | 55.000 persones al festival telemàtic ‘Fem d’aquí’ 
L’edició en streaming del festival Fem d’Aquí, celebrat en directe des de la Sala Estraperlo 
va aplegar fins a 55.000 persones, que no es van voler perdre l’esdeveniment des de casa 

seva. El concert va comptar amb els grups de punk català Crim, La Inquisición i Deadyard.

CARTIPÀS4La primera polèmica
del nou mandat d’Albiol no ha tar-
dat a arribar, i ha girat entorn d’un
tema sempre espinós: els sous
dels regidors de l’Ajuntament.

El PSC movia fitxa ahir a través
de les xarxes socials. “Vista la pro-
posta oficial del govern del PP per
apujar el sou a l’alcalde i als seus re-
gidors, els socialistes hi votarem en
contra. No permetrem que Albiol
vulgui apujar-se el sou per la por-
ta del darrere augmentant les die-
tes”, afirmaven els socialistes. Una
estona després, Albiol els replica-
va també per xarxes: “Saben per-
fectament que tant el president del
grup del PSC, Rubén Guijarro,
com jo mateix no ens podem aug-
mentar ni un euro el sou perquè ho
prohibeix la llei”, assegurava.

L’origen de la polèmica és la
proposta de cartipàs que ha pre-
sentat el govern del PP a la resta de
grups, en la qual s’estipula un
augment de les dietes dels regidors
de govern que no tenen dedicació

exclusiva. Això, segons els popu-
lars, s’ha fet pensant en els seus dos
regidors que estan jubilats, Miguel
Jurado i Ramón Riera, els quals no
poden tenir dedicació exclusiva i
només poden cobrar dietes. “En
aquesta situació, perquè no hagin
de renunciar a les seves pensions
i els puguem compensar la seva
dedicació de moltes hores a l’A-
juntament, hem pensat a aug-
mentar-los les dietes que cobra-
ran”, expliquen fonts del PP. Tan-
mateix, Albiol i Daniel Gracia
tampoc tenen dedicació exclusi-
va –també estan a la Diputació i
cobren d’aquest ens, com Guija-
rro– i, per tant, podrien acabar
percebent aquestes dietes si no

superessin el límit legal establert
de percepcions per als càrrecs pú-
blics. Un topall que algunes fonts
apunten que sí que superarien i
que, per tant, no podrien cobrar les
dietes, però que altres avisen que
podrien no superar i cobrar-les.

La qüestió és enrevessada.
Demà està previst el ple del carti-
pàs i s’hi arriba amb polèmica
pels sous, el PSC anunciant el seu
‘no’ d’entrada, igual que ERC, i amb
tothom pendent de Guanyem, que
si s’aclareix aquest punt –no el veu
bé, juntament amb alguna altra
qüestió que ha d’estudiar–, es po-
dria abstenir, com JxCat, i el car-
tipàs tiraria endavant. El vot dels
comuns no seria determinant.

Polèmica per la proposta 
de dietes del govern d’Albiol

» El PSC diu que l’alcalde es vol apujar el sou “per la porta del darrere”
» El PP ho nega i diu que estan pensades per als dos regidors jubilats
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El Rock Fest de Can Zam,
ajornat fins al juliol del 2021

MÚSICA4L’edició d’aquest any
del Rock Fest se celebrarà final-
ment el juliol del 2021. Segons
han informat els organitzadors
en un comunicat, el popular es-
deveniment de música rock que
porta omplint el parc de Can
Zam de Santa Coloma de Gra-
menet des de fa set anys tindrà
lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol i prò-
ximament s’anunciaran les ban-
des que conformaran el nou

cartell, que no s’ha pogut man-
tenir amb els mateixos noms
per motius organitzatius. Els
promotors del festival ja han
confirmat que les entrades com-
prades per a l’edició d’enguany
serviran per a l’any vinent i han
assegurat que la prioritat és po-
der garantir la seguretat de tots
els espectadors. KISS i Judas
Priest eren dos dels grups que en-
capçalaven el cartell aquest 2020.

L’Esperit Sant recupera les
visites per a pacients negatius
SALUT4L’Hospital de l’Esperit
Sant de Santa Coloma de Gra-
menet ha tornat a permetre les
visites de familiars per als pa-
cients hospitalitzats que no han
donat positiu per coronavirus.
Segons informa l’equipament
en un comunicat, les persones
ingressades només podran rebre
la visita d’un únic acompan-
yant, que tindrà accés a l’habi-
tació cada dia entre les onze del
matí i les vuit de la nit i que hau-

rà de dur en tot moment mas-
careta i mantenir la distància de
seguretat de dos metres. El fa-
miliar tampoc tindrà permès
sortir de l’habitació del pacient
per anar al passadís. Des de la di-
recció del centre hospitalari re-
comanen que els pacients de
l’àmbit de Consultes Externes
acudeixin sols a les instal·la-
cions en la mesura del possible
i se’ls insta a ocupar només els
seients indicats per seguretat. 

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
desplegat un pla per poder ga-
rantir que es respecta la mínima
distància social durant el perío-
de de desconfinament. Des del
consistori s’ha apostat per tallar
el trànsit de fins a 25 carrers del
municipi, una mesura que alli-
berarà un total de 36.000 metres
quadrats que seran exclusius
per a la circulació a peu i en bi-
cicleta dels vianants. En aques-
ta mateixa línia, l’executiu lide-
rat per Núria Parlon ha presen-
tat el mapa Metrominut, una ini-
ciativa realitzada en col·labora-
ció amb la Xarxa de Ciutats que
Caminen i que ofereix als veïns
i veïnes informació sobre les
distàncies i el temps que es tri-
ga desplaçant-se caminant entre
diferents punts de la ciutat.

Segons assenyala Parlon en
declaracions a l’ACN, l’objectiu
del consistori és poder donar
continuïtat a propostes com
aquestes per tal d’afavorir la
configuració de nous Barris per
a vianants a Santa Coloma, una

ciutat amb una gran densitat
de població, però que no dispo-
sa de grans espais per poder
passejar. “Hem de guanyar el
pols al vehicle”, apunta l’alcal-
dessa, que afegeix que tots els
ciutadans podran tenir accés a
aquestes vies a un màxim de deu
minuts de casa. Les noves zones
per a vianants estaran delimita-

des amb tanques i només hi po-
dran accedir en cotxe els veïns,
el transport públic i els vehicles
que hagin de fer ús de les zones
de càrrega i descàrrega. "Si tens
més espais per passejar, el co-
merç també en surt beneficiat.
És molt necessari per la situació
econòmica tan greu que arros-
seguem", assegura Parlon.

Un dels carrers tallats al trànsit de Santa Coloma. Foto: Jordi Pujolar/ACN

La pacificació de Santa Coloma,
un recurs per al desconfinament

Desescalada | Jardins de Can Roig i Torres
Salvem La Ciutat Vella ha demanat al consistori que reobri els jardins 

de Can Roig i Torres, un espai verd que continua tancat i que consideren 
que podria ser de gran ajuda per facilitar el desconfinament al municipi.
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Sant Adrià

Anàlisi del fons marí del Besòs
per conservar les platges

MEDI AMBIENT4L’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
està duent a terme un estudi so-
bre el fons marí del Besòs per tal
d’aconseguir frenar la regressió
de les platges del litoral metro-
polita nord, una de les zones
més castigades per aquest fe-
nomen. Per aquesta investiga-
ció s’han agafat mostres de les
platges de Sant Adrià de Besòs,
Badalona i Montgat i s’han ana-
litzat diversos paràmetres, pre-
nent mesures en una franja si-
tuada entre 400 i 500 metres de
la costa i a un màxim de 15 me-

tres de profunditat. Aquest pro-
cediment ha estat possible grà-
cies a la utilització d’una barca
equipada amb sondes sonores,
GPS i un topògraf per poder
entendre com es comporta el li-
toral i quins efectes tenen tem-
porals com el Glòria, que va fer
nombrosos estralls al Besòs.
L’objectiu de l’anàlisi és poder
trobar indicadors que apuntin
quin tipus de mesures poden ser
més efectives en un futur a
l’hora de limitar i frenar l’a-
gressiva regressió de les platges
en aquesta zona. 

FEMINISME4El Centre d’Infor-
mació i Orientació de la dona
(CIOD) de Sant Adrià de Besòs
ha atès des de l’inici de l’estat d’a-
larma 76 dones víctimes de vio-
lència masclista. Segons informa
l’Ajuntament en un comunicat,
el personal d’aquest servei mu-
nicipal ha pogut constatar de pri-
mera mà com el període de con-
finament ha fet estralls tant en
la situació emocional com en l’e-
conòmica de les usuàries. “Cal
tenir en compte que moltes d'e-
lles conviuen 24 hores amb el
seu agressor i altres, recent-
ment separades, han hagut d'a-
frontar importants càrregues
econòmiques en solitari”, ex-
plica Montse López, coordina-
dora del CIOD.

En aquest sentit, des del cen-
tre recorden la importància de
donar la veu d’alerta i de dema-
nar ajuda i assessorament en si-
tuacions de violència masclista
malgrat que l’atenció només es
pugui telemàticament. "Si, fins
i tot en aquesta situació de des-
confinament, els resulta difícil

contactar amb nosaltres, els re-
comanem que es recolzin en
una persona propera i de con-
fiança que ens pugui contactar.
Hem de tenir clar sempre que
elles no són responsables de la
situació de maltractament i que
es pot sortir d’aquesta”, apunta
López i afegeix que durant la
quarantena s’ha intentat donar

resposta en la mesura del pos-
sible a les situacions més urgents
i que s’ha fet un seguiment de
prop dels casos detectats.

Per tal de reforçar aquest
assessorament, el CIOD  amplia
des d’aquesta setmana el seu ser-
vei d’atenció amb cita prèvia i
reincorpora els serveis d’advo-
cacia i psicologia.

Una parada en una protesta contra la violència masclista. Foto: ACN

Violència masclista: 76 dones
ateses durant el confinament

Política | ERC reclama la creació de zones sense vehicles al Ple
El segon Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs després de l’esclat de la pandèmia va estar
marcat pels pocs punts que conformaven l’ordre del dia. El grup d’ERC va aprofitar el torn de

precs  i preguntes per reclamar la creació de zones segures per a vianants sense vehicles.
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Montgat reobre l’oficina de
Serveis Socials amb cita prèvia
DESESCALADA4L’Ajuntament
de Montgat ha decidit tornar a
obrir les dependències d’Acció
Social -situades al carrer Pare
Claret- per tal que els professio-
nals de l’equip de Serveis Socials
municipal puguin atendre pre-
sencialment els ciutadans. Els
veïns i veïnes que requereixin
l’assessorament o l’atenció del
personal haurà de reservar cita
prèvia per telèfon o bé enviant
un correu a mgt.socials@mont-
gat.cat. Segons informa el con-
sistori encapçalat per Andreu
Absil en un comunicat, l’horari

d’atenció a la ciutadania serà de
nou del matí a dues de la tarda
i convida els interessats a visitar
el portal de tràmits de la pàgina
web de l’Ajuntament si s’han
de dur a terme gestions comuns.
Durant aquest període d’estat
d’alarma, la regidoria d’Acció
Social ha estat fent seguiment in-
dividualitzat dels casos i les fa-
mílies en situació de vulnerabi-
litat del municipi i ha comptat
amb la col·laboració de volun-
taris i de la Creu Roja i Càritas
per tal de realitzar accions de su-
port a domicili.

TIANA4L’empresa gestora de la
residència Sant Cebrià de Tiana
assegura que l’Ajuntament els va
“negar l’ajuda” quan   van dema-
nar “mitjans personals i materials”
per combatre el coronavirus al
centre, on va causar una trentena
de morts. Segons apunta la con-
cessionària en l’escrit d’al·legacions
presentat contra la intervenció
de la gestió del geriàtric munici-
pal, el consistori hauria incomplert
les seves obligacions com a titular
de l’equipament, ja que l’auxili va
arribar “tard i malament”, i con-
sidera que l’actuació per prendre
el control de la direcció de les ins-
tal·lacions no està fonamentada i
comporta una “desviació de poder
improcedent”.

Al document, que ja va ser
desestimat pel govern local en el
ple extraordinari del passat 14 de
maig, l’empresa assenyala que
l’única intervenció que preveu la
Generalitat atesa la situació d’e-
mergència sanitària és en l’àmbit
“assistencial” i concreta que
aquesta no es va produir fins al 21
d’abril, “moltes setmanes després

de la declaració de la crisi sani-
tària provocada per la Covid-
19”. “Pretendre justificar un se-
grest d’una concessió en l’emer-
gència sanitària actual és fer dir
a la normativa el que no diu”, ar-
gumenta la gestora, que afirma
que el Departament de Salut “no
va proposar en cap moment”
aquest tipus d’intervenció i que

no existeix una causa ni cap “raó
d’interès públic” que justifiqui
aquesta decisió.

Malgrat que aquestes al·lega-
cions ja van ser desestimades i el
consistori va fer efectiva la inter-
venció de la gestió, des de la con-
cessionària no claudiquen i es
preparen ara per presentar un re-
curs contra aquesta actuació.

Una usuària del geriàtric en una imatge d’arxiu. Foto: Residència Sant Cebrià

La gestora del geriàtric al·lega
que se’ls va “negar l’ajuda”

Desescalada |Tiana manté les franges per densitat de població  
L’Ajuntament de Tiana ha informat que el municipi ha de mantenir les franges horàries 

establertes per les fases de desconfinament perquè no compleix amb la densitat poblacional 
que estipula l’ordre que va publicar  el passat 22 de maig el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).



Faltaven pocs minuts per a les vuit
del vespre de dilluns quan Sant
Adrià va esclatar d’alegria després
que la Federació Espanyola de
Bàsquet (FEB) publiqués un co-
municat anunciant “la impossibi-
litat de celebrar les fase d’ascens”.
En altres paraules: prop de 14
mesos després, l’Snatt’s Sant Adrià
torna a la Lliga Endesa. Les liles
tornen a la màxima categoria amb
l’equip que les va acompanyar en
el descens, l’Estudiantes.

“Vaig sentir alleujament. Tam-
bé satisfacció i orgull, perquè
aquesta temporada ens ha passat
de tot i malgrat això hem tirat en-
davant, hem jugat molt bé i al fi-
nal ho hem aconseguit”, explica el
president lila, José Aneas, a Línia
Nord. “Plantejar unes fases d’as-
cens, amb gairebé tres mesos
sense entrenar com portem els
equips ja, era una bogeria. Eco-
nòmicament i esportivament, no

tenia ni cap ni peus”, apunta el di-
rigent, que diu que la immensa
majoria de jugadores estrangeres,
tant de l’Snatt’s com d’altres as-
pirants, són als seus països. Aneas
a més, explica que fa uns dies ha-
via rebut el protocol sanitari que
hauria calgut complir en cas que
s’haguessin disputat les fases i diu
que era “impossible d’assumir” i
que encara així, hi havia “riscos de
lesió i de contagi”.

Així doncs, des de dilluns el
club ha tornar a arrencar la ma-
quinària comercial per buscar
els recursos necessaris per al nou
projecte. “Aquest cop no serem
novatos, sabem quina estratègia
hem de seguir. Estar en un apa-
rador com la Lliga Endesa, amb

la visibilitat que dona la televisió
és clau”, valora el president.

I la plantilla? “A la banqueta
hi haurà Dani José i a la direcció
esportiva Toni Sáez, que són dos
fanàtics de l’ADN Sant Adrià”,
apunta Aneas, que diu que vol
“doblar l’aposta” i creure més
que mai en el planter. “Tenim una
generació de júniors amb molt ta-
lent i moltes d’elles aquest any no
marxaran als Estats Units. Apos-
tarem per elles, i segur que ne-
cessiten un temps d’adaptació,
però saben que poden comptar
amb nosaltres”, conclou Aneas. La
intenció, doncs, és que sis o set ju-
gadores tinguin ADN FSA, men-
tre que la resta seran estrangeres
d’experiència i qualitat.

L’Snatt’s Sant Adrià torna a la
Lliga Endesa 14 mesos després

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Futbol | Renovacions per al projecte 2020-21 del Seagull 
Pilar Garrote, Nuria Garrote, Alba Gordo, Akane Kuhawara i Aída Escobar són les

cinc futbolistes del Seagull que el curs que ve seguiran vestint de blau. La feina de la
direcció esportiva comença a donar els seus fruits amb les primeres renovacions.

Manolo González (CFB): 
“Vull aconseguir coses grans”

Després que durant el
vespre de dimecres pas-
sat s’anunciés la renova-

ció de Manolo González amb el
CF Badalona, el tècnic gallec va
dir als mitjans del club que té ga-
nes “d’aconseguir coses grans” en
aquesta segona etapa al club.

El gallec va dir que encara no
ha començat a parlar amb cap ju-
gador de cara al curs que ve, per
al qual hi ha tres jugadors amb

contracte: Robert Simón, Iván
Malón i Álex Sánchez. La con-
fecció de la plantilla, però, ha de
començar de forma imminent.

CONTRACTE AMB L’AJUNTAMENT
El que també està renovat és el
contracte amb l’Ajuntament, que
fa que el club llueixi la marca Ba-
dalona és futur. Aquesta vincu-
lació permet que el CFB ingressi
100.000 euros cada temporada.
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Esports

Oficial: el ‘play-off’ pel títol
de l’ACB es jugarà a València

Era la candidatura que ha-
via pres més força des de fi-
nals de la setmana passada

i des d’ahir al vespre ja és una re-
alitat: València serà l’escenari
del play-offpel títol 2019-20 de
la lliga ACB, entre els 12 aspirants
del qual hi ha el Joventut.

Una reunió celebrada ahir
va servir per definir la seu (els
responsables de la lliga argu-
menten criteris sanitaris i també
d’allotjament i per la qualitat de

les instal·lacions) i confirmar el
model de competició proposat
setmanes enrere.

La Penya, doncs, ja té clar el
camí cap a una lliga que a prin-
cipis de temporada semblava
impensable: jugarà contra el
Barça, el Tenerife, el Bilbao, Bas-
konia i l’Unicaja buscant ser un
dels dos primers classificats del
grup A, que són els que accedi-
ran a les semifinals. El play-off
durarà unes dues setmanes.
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El periodista Toni Garcia Ramon assegu-
ra que Mata a tus ídolos“no és un llibre d’a-
nècdotes”, sinó de relats i històries que te-
nen en comú una característica: són re-
als. L’autor vol mostrar com són en les dis-
tàncies curtes els grans actors i directors
de cinema de les últimes dues dècades.
I ho pot fer gràcies a vint anys d’entre-
vistes, xerrades i moltes experiències.

Llibres

Mata a tus ídolos
Toni Garcia Ramon

El teatre Tantarantana ha posat en mar-
xa Teatre del futur, una iniciativa que
pretén, precisament, salvar el futur de les
companyies i, alhora, ajudar la sala a ti-
rar endavant malgrat la crisi. Els espec-
tadors poden comprar, per 11 euros, una
entrada al “teatre del futur”, que després
podran bescanviar per una entrada a un
espectacle de la pròxima temporada.

Teatre

Teatre del futur
Tantarantana

La Ludwig Band, “el segon millor grup
d’Espolla”, com s’autodefineixen ells, està
a punt d’estrenar el seu segon disc: Al lí-
mit de la tonalitat. Aquest treball veurà la
llum el pròxim 5 de juny i, de moment,
el grup ja ha avançat dues de les cançons
que en formaran part: Cançó núm. 8
"Te’n recordes ?” i Marta. Totes dues han
creat expectació a les xarxes socials.

Música

Els fans de The Office estan d’enhorabo-
na. Steve Carell i Greg Daniels, dos dels ar-
tífexs d’una de les sèries còmiques més po-
pulars del segle XXI, han creat Space For-
ce, ja disponible a Netflix. Aquesta nova sè-
rie també està protagonitzada pel mateix
Carell i narra la història d’un grup de sol-
dats als qui encarreguen la creació d’una
nova secció de l’exèrcit, The Space Force.

Pelis i sèries

Space Force
Steve Carell i Greg Daniels

Al límit de la tonalitat
La Ludwig Band

We Are One
‘We Are One: A Global Film Festival’. Potser el nom sona
ambiciós, però el projecte encara ho és més. Els festivals
de cinema més importants del món, que han hagut de
cancel·lar les seves edicions d’enguany pel coronavirus,
han unit forces per crear un macrofestival virtual, pro-

gramat del 29 de maig al 7 de juny. Durant aquests deu
dies, YouTube serà la pantalla que projectarà pel·lícules,
curtmetratges, documentals i xerrades perquè tothom
en pugui gaudir des de casa. Hi participen els festivals

de Canes, Venècia o Sant Sebastià, entre d’altres.

Lara Díez (Lleida, 1985) és dramaturga i ac-
triu de teatre, televisió, cinema i locució. És
sòcia fundadora de les companyies teatrals

La Volcànica i Retret Teatre, on, a més d’actriu
i dramaturga, també fa de directora. Si bé és
una professional tot terreny, el gran públic la

coneix sobretot per les seves imitacions al
programa Polònia de TV3, entre les quals
destaca la d’Inés Arrimadas. L’any 2017 va

obtenir el premi Zapping 2017 a millor actriu
i, en els darrers anys, la seva carrera ha anat

en ascens. Ara, la barcelonina Sala Beckett ha
anunciat que Díez serà la seva autora resi-

dent per a la temporada 2020-2021. Aquest
anunci ha arribat poc després que la lleidata-

na publiqués un article al diari Ara parlant
sobre els abusos sexuals que es van produir
a l’Aula de Teatre de Lleida durant vint anys. 

L A R A  D Í E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu i dramaturga
També és una de les imitadores del ‘Polònia’ de TV3

Famosos

És la nova autora resident de la Beckett
La sala barcelonina ha anunciat recentment aquesta elecció

Felicitacions a dojo
També aplaudeixen un article que ha escrit al diari Ara

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

|Minecraft Dungeons
Ja ha arribat una nova entrega d’un dels videojocs més populars dels úl-
tims anys. Minecraft Dungeons combina combats, aventures i molta acció.Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

VENTILACIÓ

Cal netejar sovint amb aigua i sabó les superfícies 
que acostumem a tocar més amb les mans

ESPAIS IMPORTANTS

AIGUA I SABÓ

DESINFECCIÓ

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

i NETEJA

Sentir-se a gust a casa no havia estat mai tan primordial
com en els últims mesos: amb el confinament, hem ba-
tut el rècord de temps sense sortir de les nostres quatre

parets. Ara, l’inici de la desescalada pot fer incrementar la pre-
ocupació perquè el coronavirus entri a casa nostra. Per evitar
que això passi, podem seguir una sèrie de recomanacions del
Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat.

En realitat, es tracta d’intensificar les tasques de neteja
que ja fèiem normalment. En primer lloc, cal ventilar totes les
habitacions i espais de la casa, com a mínim, durant cinc mi-
nuts al dia (no, el virus no entrarà per la finestra). També és
important identificar quines són les superfícies que toquem
amb les mans amb més freqüència i netejar-les sovint amb ai-
gua i sabó. A més, Sanitat especifica que “les zones d’especial
interès de la casa són el lavabo i la cuina”.

Pel que fa a les desinfeccions, les autoritats detallen que
no són efectives si prèviament no s’ha fet una neteja conven-
cional. D’altra banda, recorden que cal desinfectar periòdica-
ment fregalls, baietes i altres elements que es facin servir en
aquestes tasques, ja que poden acumular gèrmens.

Llars netes en temps de Covid-19

És important ventilar totes les habitacions i espais 
de la casa, com a mínim, durant cinc minuts al dia

Les claus

Sanitat especifica que “les zones d’especial 
interès de la casa són el lavabo i la cuina”

Abans de desinfectar, cal una neteja convencional. 
S’han de desinfectar periòdicament fregalls, baietes...
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