
OJD-PGD: 11.158 exemplars - publicació setmanal | redacció: 657 165 047 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t: publicitat@comunicacio21.com

11 anys

L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

4/6/2020 · Núm. 340 · linianord.cat 

“DESINFORMACIÓ” pàg 11

L’oposició de Montgat
es queixa per la situació
de la residència de Tiana

SANTA COLOMA pàg 8

Condol per l’assassinat d’una
dona a mans del seu fill

COMARCA pàg 8

400 veïns del Barcelonès
Nord, afectats per Nissan

BADALONA pàg 3

El Ple del cartipàs, marcat
per la decisió d’Albiol de
retirar tots els punts polèmics

pàg 10

FUTBOL pàg 12
La Grama de David Herrero
engega un ‘crowdfunding’
per poder seguir jugant

Estudien restringir el bany a la platja del Fòrum pel virus

Prohibició sine die?

1,3milionsde laDiputacióper
reactivarelBarcelonèsNord

Més de la meitat de la injecció econòmica que implicarà el nou pla de xoc anirà destinada a Badalona pàg 6



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 4 de juny del 2020

Fotos: Jordi Pujolar/ACN



3 | 

línianord.catA fons 4 de juny del 2020

El “fracàs col·lectiu” -en parau-
les de la líder de Guanyem, Do-
lors Sabater- que va suposar la
investidura de Xavier García
Albiol com a nou alcalde de
Badalona ha conformat un nou
escenari polític ben peculiar.
El Ple extraordinari celebrat el
passat divendres en va ser un
bon exemple. Un Partit Popular
sense majoria absoluta va aca-
bar retirant totes les propostes
polèmiques per tal de poder
aprovar el cartipàs i així co-
mençar a governar. 

En aquest pas enrere hi van
jugar un paper clau els grups de
l’oposició, que van pressionar el
nou executiu perquè no seguís

endavant amb l’augment de les
dietes dels regidors de govern
que no tenen dedicació exclusi-
va ni tampoc amb la creació de
la figura remunerada del porta-
veu adjunt. També van teixir-se
noves  aliances -ERC i comuns
van presentar conjuntament du-
rant la sessió l’esmena per reti-
rar la incorporació d’aquest nou
càrrec-, però, sobretot, va quedar
clar que Albiol haurà de cedir, en
major o menor mesura, davant
les forces d’esquerres per tirar
endavant aquest mandat.

La primera formació a entrar
en aquest joc va ser Guanyem. El
partit de Sabater va donar llum
verda a les delegacions del Ple a
l’alcalde després que el PP ac-
ceptés limitar el poder del batlle
i recuperar per als grups muni-
cipals amb representació al ple-
nari diverses atribucions que es

van acordar delegar al govern del
PSC i els comuns el 2019. 

Aquest moviment, que va ser
celebrat com una victòria per
l’exalcaldessa, no va acabar de
convèncer els regidors d’ERC i
PSC. “No han tret les seves millors
armes de seducció per tal que el
primer partit de l’oposició pugui
avenir-se a pactar amb vostès. Po-
den triar el soci de viatge que vul-
guin”, deia adreçant-se al PP el
president del grup del PSC, Ru-
bén Guijarro, que, malgrat la crí-
tica, no va tancar la porta a col·la-
borar amb el govern d’Albiol per
responsabilitat política.

Sense anar més lluny, els so-
cialistes ja s’han posat en con-
tacte amb Albiol per “encoratjar-
lo” a continuar “sense dilació”
amb totes les licitacions d’obres
i serveis que van quedar pen-
dents amb el canvi de govern.

Badalona es tempteja
» El Ple del cartipàs va estar marcat per la decisió d’Albiol de retirar totes les propostes polèmiques

» Comencen els primers moviments de reorganització a les estructures dels grups municipals

Anton Rosa
BADALONA

El Ple només va poder comptar amb la presència a la sala de l’alcalde i d’un membre de cada grup. Foto: Aj. de Badalona

CANVIS4Guanyem ha estat
el primer grup municipal a
moure fitxa a les seves files. La
formació encapçalada per Do-
lors Sabater ha anunciat que
la regidora Nora San Sebas-
tián rellevarà Carme Martínez
com a portaveu del partit a
l’Ajuntament de Badalona.
Segons informa Guanyem en
un comunicat, la decisió es va
acordar en una assemblea ara
fa prop d’un any, just després
de la investidura de l’alcalde
Àlex Pastor. San Sebastián té
42 anys i és enginyera indus-
trial de formació. Durant gai-
rebé dotze anys ha estat tre-

ballant a l’Agència de Residus
de Catalunya i actualment re-
sideix al barri de Coll i Pujol
de Badalona. La nova porta-
veu pren el relleu de Martínez,
que ha exercit el càrrec des de
l’anterior formació del go-
vern el juny del 2019. 

On també hi podria haver
canvis és al PSC. Fonts del par-
tit apunten que el president del
grup, Rubén Guijarro, podria
fer un pas al costat en favor de
l’actual portaveu, Teresa Gon-
zalez. Les mateixes veus as-
senyalen que Christian Car-
neado podria rellevar la regi-
dora com a portaveu.

San Sebastián relleva Martínez
com a portaveu de Guanyem
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Pregunta: Hi ha racis-
me a Lleida? Keita Bal-

dé, futbolista catalano-
senegalès del Mònaco, s’ha ofert a pa-
gar l’allotjament dels seus compatrio-
tes que estan al carrer. Hem parlat
amb totes les places hoteleres i edifi-
cis de la ciutat fent ofertes i quasi tots
han dit que NO! Racisme a Lleida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Filtrar un “off the re-
cord” es quebrantar

una de las reglas de oro
del periodismo. Su efecto se extiende
como una ola expansiva para la pro-
fesión, socavando la confianza de nu-
estras fuentes. Necesitamos un código
deontológico común que penalice es-
tas prácticas con dureza.

@bcarrebravo

Si compares qualsevol
repressió amb la que

vas patir tu, i a més amb
condescendència, és que de ben segur
alguns altres n’havien patit més i pitjors
abans, i et recordaran que tu tampoc
hi eres. Qui hi ha sigut sempre no sol
ser tan arrogant ni es creu que tot co-
mençà amb ell.

George Floyd és la cin-
quena víctima mortal

de la policia de Minnea-
polis en els darrers dos anys. Només en
un dels cinc casos fins ara hi ha hagut
conseqüències penals: en el cas que el
policia era negre i la víctima blanca. En
la resta de víctimes negres: zero con-
seqüències.

@AlbertLloreta@Miquel_R@Nogay_13

Tribuna

per Rosa Trenado (Badalona En Comú Podem)

Desde la izquierda
En Badalona no hemos sido capaces de
trabar un acuerdo para un gobierno es-
table que fuese alternativo al del PP, ¡por
nosotras no quedó! En 2019, Badalona
En Comú Podem formó, junto con el
PSC, un gobierno con un programa y
una voluntad de acuerdo con la oposi-
ción de ERC, Guanyem y JuntsXCat. En
esta ocasión, y con este mismo espíri-
tu, encaramos la negociación para con-
seguir un acuerdo de gobierno progre-
sista y estable. 

Hace unos días se celebró el
pleno de Cartipàs, y las preten-
siones de García Albiol de una
subida de sueldos, a través de die-
tas y de la creación de la figura de
“portavoz adjunto”, fueron im-
pedidas por la oposición.  Del nue-
vo organigrama, dejando a un
lado los aspectos económicos,
me preocupa enormemente el
cambio del área de Feminismes
por la de Dona, dejando latente el
poco interés que muestra este
gobierno por el desarrollo de po-
líticas feministas. Además, des-
aparecen las áreas de Igualdad y
LGTBIQ+, áreas necesarias para
educar y transformar la sociedad
y combatir las agresiones homó-
fobas.

La COVID-19, con su trágica
secuela de muertes y crisis eco-
nómica, me reafirma en la necesidad de
un proyecto ecosocialista capaz de re-
conectar a la humanidad con el medio
ambiente, porque su degradación tiene
una relación directa con la pandemia que
estamos padeciendo. Durante el perio-
do en el que he sido regidora de Medio
Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo In-
dustrial e Innovación, mi gestión ha es-
tado orientada a unas políticas me-
dioambientales que aportasen calidad a
la vida de los ciudadanos de Badalona. 

La renaturalización de la ciudad ha

sido uno de los ejes de mi trabajo: re-
plantación arbórea y tratamiento del ver-
de urbano a través de un nuevo contra-
to que amplía los equipos de poda,
mantenimiento y control de plagas con
métodos más inocuos; mejora del riego
a través de la red de aguas freáticas; ac-
tivación de caminos inclusivos en Ser-
ralada de Marina; actuaciones para la es-
tabilización y recuperación de playa,
además de una campaña de concien-

ciación contra los vertidos sólidos y lí-
quidos al mar. 

Las políticas de movilidad y la paci-
ficación de las calles han sido algunos de
mis objetivos. No solo se trataba de
mejorar la calidad del aire, sino también
de socializar espacios amables. Ha que-
dado planificada la conexión norte del
carril bici entre la calle Sant Bru y Mont-
gat (pendiente de contratación debido a
la COVID-19), el decreto de zona 30 para
toda la ciudad, el proyecto de pacificación
de Francesc Layret… 

A la defensa de un modelo energéti-
co sostenible y a la promoción de ener-
gía limpia y renovable he dedicado es-
pecial atención. Prueba de ello son el con-
trato de energía eléctrica vinculado al
compromiso de su origen ecológico y sos-
tenible, que incorpora la  dedicación de
200.000 euros anuales a la instalación
de placas fotovoltaicas en edificios mu-
nicipales, (BCIN, pérgola Can Cabanyes,
el IES Lola Anglada, edificio de GU), o la

reactivación del programa de efi-
ciencia energética con la contra-
tación de personal específico y fijo. 

No puedo dejar de lado uno de
los proyectos más ambiciosos de
nuestra ciudad como es la trans-
formación de nuestros polígonos.
Desde Rebasa hemos realizado un
plan de trabajo que  impulsa la im-
plantación de métodos de traba-
jo que ayuden a las empresas a
avanzar hacia un modelo pro-
ductivo más eficaz y sostenible.

En su toma de posesión, el Sr.
Albiol estableció sus proyectos
prioritarios y dio un discurso
centrado en las políticas urba-
nísticas a base de hormigón, no
dejó espacio ni para la transición
energética, ni para las políticas
sociales transformadoras. ¿Dón-
de quedan los objetivos de des-
arrollo sostenibles marcados en

2015 a nivel mundial?
Badalona En Comú Podem aposta-

rá por una oposición firme y responsa-
ble, capaz de recuperar a los sectores de
los barrios de la ciudad que tradicio-
nalmente han depositado su confianza
en las políticas de izquierda, y buscan-
do fortalecer la unidad entre las fuerzas
progresistas y responsables, conscien-
tes de que, ya desde ahora, tenemos que
trabajar para dar forma a una alterna-
tiva de izquierdas y progresista al go-
bierno del Partido Popular.

Els semàfors

Òmnium
La secció d’Òmnium al Barcelonès

Nord va organitzar un debat telemàtic
on diferents personalitats del món de la
cultura van demanar a l’Ajuntament de
Badalona mesures per poder reactivar
el sector després de la crisi pel virus.    

pàgina 6

Aj. de Montgat 
Els grups municipals de l’oposició a

Montgat han denunciat “manca d’in-
formació” del govern encapçalat per
Andreu Absil respecte a la residència

Sant Cebrià de Tiana, on s’han vist
afectades moltes famílies montgatines.      

pàgina 11

Salvem La Ciutat Vella
La Plataforma Salvem La Ciutat Vella va

celebrar el passat 28 de maig el segon
aniversari de la seva creació. Aquesta

agrupació veïnal lluita per mantenir l’es-
sència del nucli antic de Santa Coloma de
Gramenet i evitar nous enderrocaments.

pàgina 8
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La gestora de la residència de Tiana al·lega
que l’Ajuntament els va “negar l’ajuda”1

2
L’oposició de Montgat denuncia “manca 
d’informació” sobre la residència de Tiana

El comerç i la restauració de Badalona
aposten per fer atractiva la ciutat

Albiol retira la polèmica proposta del portaveu
adjunt després d’una esmena d’ERC i comuns

Clam d’un històric per seguir 
competint: el cas de la Grama

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

El dibuix que Pilarín Bayés ha publicat a Instagram en suport al
moviment #BlackLivesMatterha rebut centenars de crítiques
d’usuaris d’arreu del món que hi veuen racisme. Hi apareix un

atleta negre caricaturitzat que du una samarreta amb un 44, molt
semblant al símbol de les SS. De bones intencions, l’infern n’és ple.

L’spam constant que els fans del K-Pop (pop sud-coreà) fan
a les xarxes no podia ser sempre dolent. Aquest cop, en-
viant vídeos dels seus ídols de forma massiva, han bloque-

jat l’aplicació que la policia de Dallas havia habilitat per denun-
ciar els manifestants contra el racisme i la brutalitat policial.

La fama de lladres que tenen els micos potser està justificada.
Recentment, un grup d’aquests animals ha entrat al Meerut
Medical College (un laboratori de l’Índia), ha atacat un tècnic

que hi treballava i ha robat les mostres de sang de quatre pacients
de coronavirus que estaven rebent tractament.

500 persones van participar en un macrobotellónorganit-
zat a Tomelloso, un dels municipis de Castella-La Manxa
més afectats per la pandèmia del coronavirus. Aquesta

població està en fase 1, de manera que no es poden celebrar
reunions de més de 10 persones. Els números no quadren.

Superar el coronavirus amb ni més ni menys que 103 anys s’ha
de celebrar, i Jennie Stejna ho tenia clar. Per això, quan va rebre
l’alta hospitalària després de recuperar-se de la Covid-19, va

demanar que li portessin una cervesa ben fresqueta i se la va pren-
dre sense aixecar-se del llit. Una celebració de la vida en tota regla.

A les xarxes

@CCotaina: Un altre assassinat masclista
a Esplugues. Ja són 20 les dones assassi-
nades aquest 2020. No pararem fins que
s’acabi aquesta violència cap a les dones. 

@JordiBoni_0: Ens posem tots les mans
al cap amb el que està passant als Estats
Units, però de racisme en tenim també a
Lleida amb els temporers.

#BlackLivesMatter #ViolènciaMasclista

@jordimunozm: Permetre només l’exhi-
bició de simbologia oficial no és “neutrali-
tat de l’espai públic”, sinó monopoli de l’es-
pai públic per a la ideologia dominant.

#BanderesNoOficials

La lupa

Un bon amic m’explica que Ba-
dalona ja fa temps que ha perdut
el carro per aconseguir acabar
amb les mancances que s’arros-
seguen des de fa massa anys. La
manca de lideratge polític i les pi-
cabaralles i misèries internes dels
partits locals ens han situat a la
marginalitat i no hem aconseguit
d’altres administracions les in-
versions necessàries per solucio-
nar vells problemes.

El meu amic, que ja té una
certa edat i sempre ha estat pre-
ocupat per transformar i millorar
Badalona, em diu que recorda els
projectes que s’han anunciat i mai
s’han fet realitat. Hi ha un docu-
ment que té per títol ‘Construïm
desitjos’, on es parla de les grans
transformacions que es farien a
Badalona a la segona dècada del
segle XXI per convertir-la en una
ciutat moderna, acollidora i amb
un bon nivell de vida per als habi-
tants. Ja hem entrat a la tercera
dècada i res del que s’anunciava
com a imminent i necessari s’ha
fet, i ningú coneix com està. O mi-
llor, com molts altres projectes,
continua en el bagul dels records.

Comparteixo la seva inquie-
tud i considero que no tenim ga-
ire temps per evitar seguir ins-
tal·lats en la marginalitat i que es
faci irreversible. Una ciutat amb
altes xifres d’atur i pobresa i una
població dividida per barreres ar-
quitectòniques i socials. 

Hi ha qui diu que les crisis són
una oportunitat per transformar-
se i millorar. Altres estan preocu-
pats perquè no volen que ningú es
quedi enrere, com va passar el
2008. Però, què s’hauria de fer
per començar a treballar i no con-
tinuar amb els discursos i projec-

Tirem la ciutat endavant
per Pedro Jesús Fernández

tes que mai es fan realitat? La
lluita ideològica, el discurs, és
important, però ha d’anar
acompanyada de propostes. Dit
d’una altra manera: fets i no no-
més paraules.

A Badalona tenim una ex-
periència que ens demostra que
les paraules, si no van acompa-
nyades de fets, només serveixen
per alimentar la desconfiança
en les institucions i en la política.
Ha arribat el temps dels fets, ja
que a la crisi sanitària del coro-
navirus la segueixen altres crisis
que afectaran centenars de mi-
lers de persones, sobretot, però
no només, els més febles i vul-
nerables. Per això, serà neces-
sari que les administracions lo-
cals, autonòmiques i estatals
prioritzin polítiques socials. No-
més així es podran evitar els
conflictes socials que la ultra-
dreta atiarà, com està passant
als barris rics d’algunes ciutats.

Per això hem de celebrar
que hi hagi una majoria al nos-
tre consistori que aposti per re-
cuperar i millorar la qualitat
dels serveis públics de Bada-
lona, com també pel manteni-
ment dels carrers i els espais
verds, la neteja i la seguretat,
per fer de Badalona una ciutat
cohesionada socialment i un
lloc agradable per viure.

Ara bé, també és urgent po-
sar fi al barraquisme escolar i
demanar a la Generalitat que
construeixi els equipaments

pendents des de fa molts anys a
Badalona. És infame permetre
que hi hagi nens i nenes escola-
ritzats en mòduls provisionals
durant tants i tants anys. També
s’ha de solucionar el problema
dels menjadors escolars i garan-
tir a tothom un menjar sa i equi-
librat, i incrementar les ajudes
per a llibres i material escolar.  

Cal rehabilitar els polígons
industrials adaptant-los a l’eco-
nomia del coneixement, opti-
mitzant l’ús de l’espai i creant
projectes que generin ocupació
de qualitat, millorar les comu-
nicacions internes i comarcals i
continuar treballant per la per-
meabilitat o el soterrament de
l’autopista i el trasllat de la via
fèrria. S’han d’eliminar els late-
rals de l’autopista, el passeig
Marítim i altres infraestructu-
res. Hem d’aprofitar la nostra
situació privilegiada per con-
vertir Badalona en una ciutat
referent a l’àrea metropolitana.

Cal sumar sinergies i aprofi-
tar el talent i el patrimoni mu-
nicipals. Tenim edificis emble-
màtics avui irrecuperables per
manca de manteniment. Hem
d’apostar per un nou model de
desenvolupament sostenible lli-
gat al coneixement i la investi-
gació. Cal aprofitar la riquesa
que suposa tenir un campus
d’investigació com Can Ruti i
fer del futur desenvolupament
de la zona de les Tres Xemene-
ies un nexe amb Barcelona.
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ECONOMIA4La Diputació de
Barcelona ha donat llum verda
a la primera fase del pla de xoc
per a la reactivació econòmica i
social dels municipis de la pro-
víncia. En el ple celebrat el pas-
sat dijous 28 de maig, l’ens va
aprovar l’inici del programa Cap
municipi enrere, que compta
amb una dotació total de 15 mi-
lions d’euros per oferir “liquidi-
tat i solvència” als ajuntaments
més afectats pels efectes de la
pandèmia. La iniciativa perme-
trà reforçar l’economia del Bar-
celonès Nord amb prop d’1,3 mi-
lions d’euros, més de la meitat
dels quals aniran destinats a
Badalona.

Segons detalla en un comu-
nicat la Federació del PSC al
Barcelonès Nord, les aportacions
es divideixen en dos programes:
la despesa corrent i la inversora.
Badalona rebrà, sumant els dos,
gairebé 715.000 euros, xifra que
suposa un 54% del total de diners

invertits per la Diputació. En el
cas de Santa Coloma de Grame-
net i Sant Adrià de Besòs, el
consistori encapçalat per Núria
Parlon tindrà a la seva disposició
prop de 389.000 euros i l’admi-
nistració dirigida per Joan Callau
uns 124.400 euros.

Pel que fa als municipis de
Montgat i Tiana, les dotacions
econòmiques destinades seran de
48.800 euros i 36.500 respecti-

vament. “El pla de xoc serà cab-
dal, especialment per als muni-
cipis que tenen menys recursos i
població més vulnerable. Podran
engegar accions estratègiques
per pal·liar les conseqüències
econòmiques, socials i en clau de
gènere de la crisi sanitària”, apun-
tava després de l’aprovació de la
mesura la vicepresidenta de la Di-
putació i alcaldessa de Santa Co-
loma, Núria Parlon.

La zona comercial del carrer del Mar de Badalona. Foto: Aj. de Badalona

La Diputació impulsa l’economia
local amb 715.000 euros

» L’ens provincial ha acordat contribuir a la reactivació econòmica
del Barcelonès Nord amb una dotació total d’1,3 milions d’euros

Entitats veïnals demanen
recuperar l’espai públic

DESESCALADA4Diverses enti-
tats de Badalona han sortit al pas
de la flamant mesura per am-
pliar les terrasses per reclamar
que la iniciativa del govern de
l’alcalde Xavier García Albiol
no suposi renunciar a espai pú-
blic per als vianants. En un co-
municat, la Federació d'Asso-
ciacions Veïnals de Badalona
(FAVB) demana que aquesta
qüestió no es tracti només des de
la “perspectiva econòmica”, sinó
que també es tinguin en comp-
te factors com l’accessibilitat o la
mobilitat dels veïns, garantint

que es pugui respectar la dis-
tància mínima de seguretat. Des
de la federació aposten per pro-
moure una recuperació dels sec-
tors de la restauració i del petit
comerç que permeti complir
amb les “condicions sanitàries i
socials imprescindibles”, apli-
cant mesures consensuades de
caràcter temporal i que no entrin
en conflicte ni amenacin els
“drets del veïnat” ni el “reparti-
ment necessari de l’espai públic”
disponible. També demanen
aportar solucions per a les per-
sones amb mobilitat reduïda.

Detenen la parella de la dona
assassinada a Esplugues

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dissabte a
Badalona la parella de la dona
trobada morta al seu pis del ba-
rri de Can Vidalet a Esplugues de
Llobregat (Baix Llobregat). El
presumpte assassí havia fugit del
lloc dels fets en metro després
que alguns veïns donessin la
veu d’alarma en sentir crits al
voltant de les set del matí. Di-
verses dotacions del cos es van
personar a l’immoble després de
la trucada dels veïns i van trobar
el cadàver de la dona -una veïna
de Viladecans de 51 anys que re-

centment s’havia traslladat a
viure amb la seva parella- a l’in-
terior del domicili amb símpto-
mes evidents de violència. 

Gràcies al testimoni d’un
home que compartia pis amb la
parella, els Mossos van iniciar
un dispositiu de recerca per lo-
calitzar el principal sospitós,
que després d’abandonar el lloc
en metro va ser interceptat i
arrestat a Badalona. El jutjat
d’instrucció número 3 d’Esplu-
gues ha dictat presó provisional
sense fiança per a ell en tant que
principal sospitós del crim.

Objectiu: reactivar la cultura
després del coronavirus

CULTURA4Entitats i agents cul-
turals de Badalona han reclamat
al govern municipal que prengui
mesures per poder reactivar el
sector després de la crisi pro-
vocada per la pandèmia del co-
ronavirus. En un debat telemà-
tic organitzat per la secció d’Òm-
nium al Barcelonès Nord, dife-
rents personalitats del món de
la cultura van posar sobre la tau-
la la necessitat de promoure
activitats i esdeveniments de

petit i mitjà format que perme-
tin començar a recuperar un
àmbit que s’ha vist greument
afectat per les restriccions de
mobilitat i les condicions sani-
tàries mínimes que ha establert
el govern espanyol per frenar la
propagació de la malaltia. En
aquest sentit, el sector aposta
per la creativitat i emplaça el
consistori a no posar “traves”
per tal de poder treure la cultu-
ra i els espectacles al carrer.

Salut | Protesta a Can Ruti per una millor sanitat pública
El sindicat CATAC-CTS IAC s’ha manifestat a les portes de l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona per reclamar un finançament totalment públic de la 

sanitat i que es reforcin els serveis i el personal de l’assistència primària.
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Pàgines especials

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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El tancament de Nissan afecta
400 veïns del Barcelonès Nord
ECONOMIA4Uns 400 veïns del
Barcelonès Nord es veurien afec-
tats pel tancament de les plantes
de l’empresa automobilística
Nissan a la Zona Franca de Bar-
celona, Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental) i Sant Andreu de
la Barca (Baix Llobregat). Des-
prés que en el Ple extraordinari
del passat divendres l’Ajunta-
ment de Badalona mostrés el seu
suport als treballadors de la
companyia amb una Declaració
Institucional, altres consistoris
com el del Tiana també han vol-
gut sumar-se a aquest reconei-

xement i a la demanda de solu-
cions per evitar que gairebé
3.400 treballadors perdin el seu
lloc de feina. 

Segons han detallat diverses
entitats i alguns actors polítics
com el regidor d’ERC a Bada-
lona Oriol Lladó, el tancament
de les instal·lacions de Nissan
afectaria aproximadament un
total de 200 badalonins. A San-
ta Coloma de Gramenet, la xi-
fra de veïns que podrien que-
dar-se a l’atur per la decisió de
la companyia també s’elevaria
fins als dos centenars. 

SOCIETAT4L'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
condemnat la mort d’una veïna
del municipi presumptament a
mans del seu fill el passat di-
vendres. Els fets s’haurien pro-
duït poc abans de les nou del
matí  quan els Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya van rebre
l’avís que s’havia iniciat un foc en
l’edifici del número 37 de l’A-
vinguda Banús.

Diverses dotacions del cos es
van desplaçar al lloc ràpidament
i van poder donar per extingit l’in-
cendi en poc més de mitja hora.
Segons apunten els Mossos en un
comunicat, durant l’actuació per
apagar les flames es va trobar el
cos d’una dona i es va procedir a
arrestar el fill de la víctima -un
home de 37 anys i nacionalitat es-
panyola que també es trobava a
l’immoble- per la seva possible
implicació en els fets.

Els agents de la Divisió d’In-
vestigació Criminal de la Regió
Policial Metropolitana Nord
s’han fet càrrec de la investiga-
ció per esclarir el cas. 

L'Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet i el Consell
de Dones de la ciutat ha con-
demnat l'assassinat i ha quali-
ficat el fet de “delicte de violèn-
cia masclista, presumptament a
mans del seu fill”. “Amb triste-
sa, però també amb tota la fer-
mesa i determinació, expres-
sem la nostra condemna de to-

tes les manifestacions de la vio-
lència masclista i reeditem el
nostre compromís en la pre-
venció, atenció i acompanya-
ment a totes les dones que ma-
lauradament són víctimes de la
mateixa”, ha indicat en un co-
municat l'Ajuntament després
de celebrar un minut de silenci
amb tots els grups.

Els grups municipals van fer un minut de silenci per condemnar la mort. Foto: Aj.

Condol per l’assassinat
d’una dona a mans del seu fill

Habitatge | Salvem La Ciutat Vella celebra 2 anys de lluita
La Plataforma Salvem La Ciutat Vella va celebrar el passat 28 de maig el segon aniver-
sari de la seva creació. Aquesta agrupació veïnal lluita per mantenir l’essència del nucli
antic de Santa Coloma i evitar nous enderrocaments dins del pla de reforma municipal.
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Sant Adrià

No permeten l’acte en record
als usuaris del centre Matacàs
GENT GRAN4Les famílies de la
residència Matacàs de Sant
Adrià de Besòs no podran cele-
brar aquest dissabte l’acte en re-
cord als més de 60 usuaris del
geriàtric que van morir durant
la pandèmia del coronavirus. La
concentració -prevista per a les
dotze del migdia- ha estat pos-
posada després que els Mossos
d’Esquadra no donessin el vis-
tiplau als afectats per reunir-se
a les portes de l’equipament
per raons de seguretat i degut a
l’actual situació sanitària. La
intenció dels familiars era en-

cendre unes espelmes davant de
les instal·lacions en record als
interns difunts, mantenint la
distància de seguretat i amb
mascaretes. Tanmateix, la pre-
visió era que l’acte comptés amb
més de 10 assistents, de mane-
ra que des del cos policial se’ls
va instar a esperar al canvi a fase
2. Segons apunten fonts muni-
cipals, la celebració d’aquest ti-
pus de concentracions ha d’es-
tar autoritzada prèviament pel
Departament d’Interior de la
Generalitat per tal de ser vali-
dada pel consistori.

MEDI AMBIENT4L’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) durà a
terme un estudi per analitzar el
comportament de la Covid-19 en
aigües residuals i així poder
prendre les decisions necessàries
per garantir la seguretat dels
banyistes. Aquesta investigació
-en col·laboració amb l'Institut
Català de Recerca de l'Aigua i di-
versos organismes estatals i eu-
ropeus- pretén vetllar per la
qualitat d’un total de 234 platges
catalanes amb 253 punts de
control, on ja hi ha programada
la realització de fins a nous mos-
trejos entre el 15 de juny i el 15
de setembre. Per tal de facilitar
la gestió d’aquestes zones i evi-
tar riscos, l’ACA proposa res-
tringir de manera preventiva
durant la pandèmia el bany a les
platges que van ser qualificades
amb un insuficient en la tem-
porada anterior, com la platja del
Fòrum de Sant Adrià de Besòs o
la del rec del Molí de l’Escala (Alt
Empordà).

“Hem de fer que aquest estiu
sigui el més productiu possible

per al sector turístic i treballem
per mantenir l'alta salubritat de
les zones de bany", apuntava el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat, Damià
Calvet, després de la reunió de
platges, que va comptar amb
membres de l’ACA, de Protecció
Civil i del departament de Cos-
tes. Des del Govern català apun-

ten que els indicadors de conta-
minació fecal europeus esta-
blerts pel control de les aigües de
bany -seran els que s’utilitzaran
en els mostrejos- són suficients
per poder detectar la possible
afecció del medi per coronavirus.
L’OMS assenyala, però, que el
risc de transmissió és mínim si
es respecta la distància social.

La platja del Fòrum de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: Brunch-In

Estudien restringir el bany 
a la platja del Fòrum pel virus

Successos | Detenen un assassí buscat pel Regne Unit
La Policia Nacional ha detingut a Sant Adrià de Besòs un home buscat per les auto-
ritats del Regne Unit per delictes d’assassinat i lesions. El fugitiu -que hauria parti-

cipat en una trifulga entre màfies el 2015 a Salford- era perillós i anava armat.
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El Ple de Tiana acorda reforçar
els serveis socials per la crisi

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Tiana ha acordat reforçar l’equip
dels serveis socials municipals
durant la crisi provocada per la
pandèmia per poder detectar
més famílies vulnerables. En Ple
del mes de juny celebrat aquest
dimarts, els grups han votat a fa-
vor de la proposta presentada
per Junts per Tiana –l’únic par-
tit de l’oposició– per la via d’ur-
gència, on es demanava impul-
sar el control dels potencials be-
neficiaris de l’Ingrés Mínim Vi-
tal i assessorar-los en la trami-
tació de la prestació econòmica

acordada recentment per l’estat
espanyol. La iniciativa ha tirat
endavant amb una esmena rea-
litzada des del govern local, que
modificava la proposta de crea-
ció d’una oficina municipal es-
pecífica per un reforç de l’actual
equip de serveis socials enfocat
en aquest sentit. A la reunió
dels grups també s’han ratificat
els decrets sobre la intervenció de
la gestió la residència Sant Ce-
brià, després que l’empresa con-
cessionària del geriàtric muni-
cipal interposés diversos recur-
sos al respecte. 

POLÈMICA4Els grups munici-
pals de l’oposició de Montgat
han denunciat “manca d’infor-
mació” del govern encapçalat
per Andreu Absil respecte a la re-
sidència Sant Cebrià de Tiana.
En un comunicat conjunt, ERC,
Montgat En Comú Podem i
Montgat Guanya-Iniciativa-Més
mostren la seva preocupació per
la “desinformació” del consisto-
ri sobre l’estat i evolució del ge-
riàtric de la població veïna, on
des de l’inici de la pandèmia
s’han produït una trentena de
morts i on s’han vist afectades
moltes famílies montgatines.

Segons assenyalen les for-
macions, la manca d’informació
sobre la residència de Tiana és
un exemple de la “inacció” i de
“l’absència de mesures concre-
tes” de l’Ajuntament de Montgat
pel que fa a la gestió dels efectes
de la pandèmia del coronavirus,
que ja va portar els grups de l’o-
posició a forçar un ple extraor-
dinari durant la primera etapa de
la crisi sanitària. En aquest sen-
tit, des de l’oposició es posa èm-

fasi en la resposta que l’alcalde va
donar en ser preguntat per quin
era l’actual estat a la residència
Sant Cebrià en el Ple municipal
del passat 28 de maig. “La resi-
dència està tancada, barrada i
sense ningú a dins. Segons les úl-
times informacions havien des-
plaçat totes les persones a altres
centres hospitalaris i residèn-

cies”, va assegurar Absil. Aques-
ta informació -denuncia l’oposi-
ció- contrasta amb les últimes
dades facilitades per l’Ajunta-
ment de Tiana, que apunten que
el geriàtric ha obtingut la quali-
ficació de residència verda o
sense casos positius i que parla
d’un total de 49 persones que hi
continuen residint.

Un equip desinfecta la residència Sant Cebrià de Tiana. Foto: Aj. de Tiana

L’oposició de Montgat es queixa
per la residència de Tiana

Serveis | Montgat aixeca la suspensió de la zona blava 
L’Ajuntament de Montgat ha aixecat la suspensió del funcionament de les zo-

nes blava i verda d’aparcament al municipi que havien quedat desactivades
amb l’inici de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol per la pandèmia.



Futbol sala | Pereira i Vidal no continuaran a l’Industrias
Dos dels sudamericans de la plantilla 2019-20 de l’Industrias Santa Coloma, Pablo Vidal i
Well Pereira, no formaran part del primer equip el curs que ve. L’argentí i el brasiler van

arribar al club l’estiu passat i tenien un any més de contracte, però han acordat rescindir-lo.

97 anys i nombrosos moments de
glòria en moltes categories con-
templen un club històric com la
Grama, que fa uns dies va posar
en marxa una campanya de mi-
cromecenatge a la plataforma
GoFundMe per un únic motiu:
continuar competint la tempo-
rada 2020-21.

“La campanya es posa en
marxa per garantir que l’equip
continuï jugant (a Segona Cata-
lana), que és un dret que s’ha gua-
nyat sobre la gespa”, explica el
president del club, David Herre-
ro, a Línia Nord. “Els diners
(l’objectiu són 12.500 euros) són
per cobrir les despeses bàsiques:
fitxes, inscripcions, arbitratges i
el lloguer del camp per als par-
tits”, afegeix el dirigent.

La Grama ha decidit engegar
aquest mecanisme del micro-
mecenatge per les dificultats eco-
nòmiques derivades del virus.

“No sabem res de la temporada
2020-21, però el que està clar és
que serà molt complicada. Hi
haurà patrocinadors que no po-
dran seguir amb nosaltres”, apun-
ta Herrero, que també diu estar
a l’espera de notícies per part de
la Federació Catalana. “Sabem
que oferiran crèdits als clubs a in-
terès zero, però esportivament no
hi ha cap certesa, ni quants grups
hi haurà, ni la data d’inici, ni quan
començarem la pretemporada...”,

apunta el president, que diu que
enguany, més que mai, tocarà tre-
ballar a contrarellotge.

BABY TORNA A VESTIR DE BLAU
Esportivament, la segona set-
mana del mes va arrencar amb
un fitxatge, o millor dit, amb un
retorn; Gabriel Santiago Fer-
nández, Baby, tornarà a vestir de
blau el curs que ve i es converteix
d’aquesta manera en la primera
peça de la Grama 2020-21.

L’equip milita a la Segona Catalana. Foto: UDAG

Clam d’un històric per seguir
competint: el cas de la Grama

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

La Penya ja entrena amb
contacte: camí cap al 17-J
Des de finals de la setmana
passada el Joventut ha en-
trat en la darrera fase dels

entrenaments de cara al play-off
pel títol de lliga: la dels entrena-
ments amb contacte.

El conjunt de Carles Duran
continua amb la seva posada a
punt cap a la fase d’ascens que,
com va anunciar l’ACB dimecres
passat, es jugarà a València entre
els dies 17 i 31 d’aquest mes. Su-

perats, doncs, queden les fases
dels entrenaments individuals i
de grups reduïts, Duran ja co-
mença el període de dues set-
manes i mitja de treball físic,
tècnic i tàctic de grup.

Si no hi ha cap contratemps
en forma de lesió, les úniques ab-
sències per lesió de cara a la sè-
rie de sis partits que jugarà a la
Fonteta seran Simon Birgander
i Shawn Dawson.

José Miguel Morales 
no seguirà al CF Badalona

Es farà estrany, però les
alineacions del CF Bada-
lona a partir del curs que

ve no començaran amb José Mi-
guel Morales sota pals. Divendres
passat, en els primers moviments
de sortida del mercat de cara a la
temporada que ve, el club va
anunciar la marxa del porter i de
jugadors com Adri Díaz, Hugo
Esteban, Máyor, Kilian Durán,
Abel Suárez, Toni Jou, Joel Las-
so i Dani Del Moral, que acaben

contracte el 30 de juny i que no
seguiran vestint l’escapulada.

48 hores després de l’anunci,
Morales va publicar una carta de
comiat al seu perfil de Twitter. El
porter tanca una etapa de cinc
temporades i 155 partits d’una
manera no esperada “ni pel mo-
ment ni per la situació” però diu
estar agraït a “companys, entre-
nadors, ajudants, fisios i direc-
tius” i dona les gràcies als Betu-
lians, la penya d’animació.

| 12
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Quan la Mila es queda embarassada, es
comença a preguntar el perquè de l’es-
tranyesa que l’ha acompanyat sempre.
Aleshores, comença a revisar la seva in-
fantesa en el si d’una família humil que va
haver de canviar el camp per la fàbrica.
L’escriptora i periodista Anna Ballbona va
guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama per
No soc aquí, que s’ha publicat ara.

Viu en línia

Llibres

No soc aquí
Anna Ballbona

La pàgina web del Teatre Lliure ha obert
la porta a una nova manera de fer teatre.
Gràcies al creador i director Roger Bernat,
la plana d’inici d’aquest espai compta
amb un xat per parlar amb l’ENA, un bot
disponible cada dia a qualsevol hora. Dels
diàlegs amb l’ENA en sorgirà una peça te-
atral que prendrà forma damunt d’un es-
cenari quan la desescalada ho permeti.

Teatre

ENA
Roger Bernat

MALA és el títol que ha triat Mala Rodrí-
guez per al seu setè àlbum. I és que, amb
vint anys de carrera a l’esquena, el referent
femení de la música urbana espanyola no
necessita presentació. El nou disc és una
mostra de la seva capacitat d’adaptar-se
sense perdre l’essència, i inclou col·labo-
racions amb noms coneguts del pano-
rama actual, com Lola Índigo o Cecilio G.

Música

Quan es va decretar el confinament,
HBO va llançar una proposta arriscada a
cinc directors: Rodrigo Sorogoyen, Pau-
la Ortiz, Leticia Dolera, Elena Martín i Car-
los Marqués-Marcet. Del sí de tots ells va
néixer En casa, un conjunt de cinc capí-
tols d’autor creats i gravats en quarantena,
un reflex de com s’ha viscut la pandèmia
a les llars. Disponible des del 3 de juny.

Pelis i sèries

En casa
Cinc directors

MALA
Mala Rodríguez

Us Estrimem Fest
El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert

són els grans noms actuals de la música infantil catalana.
Com que, per ara, el retorn als concerts convencionals
sembla lluny, tots quatre s’han aliat per crear Us Estri-

mem Fest, el primer festival de música familiar en strea-
ming de Catalunya. Durant dos caps de setmana (6, 7, 13
i 14 de juny) els més petits podran gaudir d’actuacions
en directe des del sofà de casa seva. El preu de l’abona-
ment a tots els concerts és de 20 euros i permet tornar a

veure les actuacions durant les 24 hores següents.

La flaca, Depende, El lado oscuro... La veu de Pau
Donés (Barcelona, 1966), líder de Jarabe de

Palo, ens acompanya des de fa 25 anys, i les se-
ves cançons han tingut un gran protagonisme
a les principals emissores musicals espanyoles.
El 2015, el cantant va anunciar que tenia càn-
cer, malaltia que va superar l’any següent, tot i

que el 2017 en va patir una recaiguda. Més
d’un any després d’haver anunciat la seva reti-
rada indefinida de la música, l’abril passat va
enviar un missatge inesperat a través d’una

cançó: Vuelvo. I ha complert la promesa. El 23
de maig, Jarabe de Palo va publicar un tema

ple d’alegria i agraïment a la vida, Eso que tú me
das, amb videoclip inclòs. Només quatre dies

després, va veure la llum el nou àlbum, Tragas o
escupes, l’estrena del qual estava prevista al 

setembre, però el grup va decidir avançar-la.

P A U  D O N É SQUI ÉS?
ÉS FAMOS PER...

A LES XARXES...

Ser el líder de Jarabe de Palo
El grup és conegut per temes com ‘La flaca’ o ‘Depende’

Famosos

Publicar single, videoclip i disc en pocs dies
L’estrena de l’àlbum, prevista per al setembre, s’ha avançat

Admiració i commoció
Valoren l’alegria del cantant malgrat el càncer que pateix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Xenoblade Chronicles
La combinació de joc de rol i acció és el que defineix Xenoblade Chronicles: De-
finitive Edition, la nova entrega de la saga Xenogears. Disponible per a Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

10 PERSONES

En aquestes trobades s’ha de mantenir la distància 
personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta

MANS NETES

DISTÀNCIA

NO COMPARTIR

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

i SALUT

Després de tants dies tancats a casa, la fase 1 ens ha per-
mès començar a recuperar els vells costums que tant
trobàvem a faltar. Ara valorem més que mai les coses

senzilles, com poder rebre visites de la família i els amics des-
prés de mesos sense veure’ls. Però, tal com recorden les auto-
ritats sanitàries, l’alegria no ens pot fer perdre la prudència:
cal assegurar-nos que els retrobaments siguin segurs.

En primer lloc, hem de tenir clar que les reunions no poden
aplegar més de 10 persones (caldrà esperar a la fase 2 perquè
aquesta xifra augmenti a 15). A més, s’ha de mantenir la dis-
tància personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta.
També és recomanable limitar aquestes trobades a un únic
grup de persones, per evitar augmentar el risc de contagis.

Un element que ha d’estar present en les reunions a casa és
el sabó o el gel desinfectant: que tothom es renti les mans en
arribar i els cops que calgui. A banda, si mengem alguna cosa
plegats, hem d’oblidar hàbits com picar tots del mateix plat o
safata. Ens hem d’acostumar a que cadascú tingui la seva ració.

Per últim, recordem que, amb les persones grans o amb pa-
tologies prèvies, cal extremar al màxim totes les precaucions.

Retrobaments segurs

En fase 1, es poden reunir un màxim de 10 persones. 
Es recomana trobar-se sempre amb el mateix grup

Les claus

El sabó o el gel desinfectant no poden faltar a les 
reunions: tothom ha de mantenir les mans netes

Si mengem alguna cosa, no podem picar del mateix 
plat o safata, cadascú ha de tenir la seva ració
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