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BADALONA pàg 6

L’oposició no compra
la via Albiol i demana
diàleg “efectiu”

MONTGAT pàg 11

Obre la platja de les Barques,
l’única amb els mínims

TIANA pàg 11

Polèmica per la decisió de no
obrir l’escola bressol pública

SANTA COLOMA pàg 8

El Ple dona suport 
als treballadors de Nissan
i frena el canvi d’ús de locals

BÀSQUET pàg 12
La Penya de Carles Duran
marxa avui cap a València
per jugar el ‘play-off’

Badalona clama per la pacificació del centre pàg 3

L’hora dels vianants

El crematorideSantAdrià
tornaaestarenelpuntdemira
L’augment de la capacitat de cremacions ha aixecat recels entre l’oposició i la plataforma Stop Crematori pàg 10
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Mig centenar de persones van
participar dissabte en una mar-
xa de protesta pels carrers de Ba-
dalona sota el lema Recuperem
la ciutat, confinem els cotxes. La
concentració -convocada per di-
verses entitats ecologistes- re-
clamava la pacificació del carrer
Francesc Layret, una de les grans
vies que vertebren el centre de la
ciutat. Des de l’inici de la deses-
calada i per garantir la distància
de seguretat entre vianants,
aquesta artèria badalonina ha es-
tat tallada al trànsit durant els
caps de setmana. La gran aco-
llida de la iniciativa ha portat el
nou govern a convertir-la en
una mesura permanent.

“El desconfinament és una
bona oportunitat per impulsar
iniciatives, però hem de conti-
nuar fent pressió perquè això no
es quedi aquí”, assenyala la Ju-
dit, membre del col·lectiu de la
Massa Crítica. Aquesta agrupa-
ció d’usuaris de la bicicleta cele-
bra la decisió d’ampliar el tall de
la circulació a tots els caps de set-
mana i dies festius, però consi-
dera que encara queda molt
camí per recórrer i que, en
aquest àmbit, Badalona encara
va a remolc d’altres ciutats veï-
nes com Barcelona o Santa Co-
loma de Gramenet. Entre les
idees “fàcils i amb poc pressu-
post” que proposa el col·lectiu en
clau bicicleta, la creació de dos
carrils -indicats amb pintura a
l’asfalt- a la rambla de Sant Joan
i al lateral de la C-31 i la finalit-
zació dels trams de la Bicivia, que

han de connectar Barcelona i
Montgat via Badalona.

CAN ZAM I UN PLA AMBICIÓS
Aquesta barreja de sensacions
també es va viure a Santa Colo-
ma de Gramenet, on la decisió de
l’Ajuntament de retirar les tan-
ques i reobrir la zona tancada del
parc de Can Zam es va rebre amb
cautela. “És un bon primer pas,
però persistirem perquè es tre-
guin les tanques completament”,
apuntava a través de les xarxes
socials l’agrupació Rebel·lió o Ex-
tinció Gramenet. En un comu-
nicat, la plataforma veïnal de-
manava compromís als grups
municipals per implementar
mesures urgents que permetes-
sin mantenir la reducció del
54% dels nivells de contamina-
ció que es va assolir durant els
mesos desconfinament.

La resposta del consistori va
ser el desplegament d’un ambi-
ciós pla de pacificació, on s’a-
postava per tallar el trànsit de
fins a 25 carrers del municipi,
alliberant així un total de 36.000
metres quadrats exclusius per a
la circulació dels vianants a peu
i en bicicleta. Per acompanyar
aquesta iniciativa, l’executiu li-
derat per Núria Parlon també va
presentar en col·laboració amb
la Xarxa de Ciutats que Caminen
el mapa Metrominut, que ofereix
als veïns i veïnes informació so-
bre les distàncies i el temps que
es triga desplaçant-se caminant
entre diferents punts de la ciutat

Al municipi veí de Sant Adrià
de Besòs, la gran aposta del con-
sistori ha estat recuperar la pa-
cificació durant els caps de set-
mana de l’avinguda de Catalun-
ya, des de la plaça de la Vila fins

a l’avinguda de Pi i Margall. La
mesura -que va ser proposada
pel grup municipal d’ERC i va
tornar-se a implementar el pas-
sat 9 de maig- es va deixar de fer
amb l’entrada en vigor del con-
finament per a poder concentrar
els efectius desplegats en altres
tasques de major prioritat.

PROPOSTA “POSPOSADA”
L’Ajuntament de Tiana ha
anunciat aquest dimecres que el
projecte de pacificació de l’a-
vinguda Isaac Albéniz queda
“posposat” a l’espera de la ce-
lebració d’una nova reunió amb
comerciants i veïns de la zona
on s’anunciaran “canvis”. La
proposta inicial contemplava
la instal·lació de dos semàfors
per al control del trànsit entre el
carrer de Sant Jaume i el carrer
d’Antoni Clapés. 

Objectiu: confinar els cotxes
» Una cinquantena de persones es concentren per reclamar la pacificació del centre de Badalona
» Entitats veïnals demanen aprofitar la desescalada per consolidar zones de vianants i carrils bici

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Una cinquantena de badalonins es van manifestar dissabte per reclamar més espai per als vianants i menys per als cotxes. Fotos: Badalona pel Clima
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Ja m’he perdut del tot.
Les Festes de Gràcia

amb els bars al 100%,
però sense activitats als carrers. Parcs
d’atraccions oberts, però parcs pú-
blics tancats. Turisme a tope, però afo-
rament a les platges limitat. Sembla
molt una desescalada al ritme del ca-
pital, oi?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Fiscalia materialitza
la rebaixa de penes per

a Trapero. Demana 10
anys de presó i inhabilitació per a Tra-
pero, Puig i Soler per sedició, en lloc de
rebel·lió. “Per possibilitar la condemna”,
el fiscal posa com a alternativa 60.000
euros de multa i inhabilitació per des-
obediència.

@andreajvilloria

Dice Vox que esta pan-
demia evidencia que la

sanidad no puede ser
universal. No es que no se dé cuenta de
que lo que dice es una idiotez, lo sabe
perfectamente. Precisamente, esta cri-
sis lo que evidencia es que la salud es
colectiva y que, si dejas a alguien fue-
ra, va a ir contagiando al resto.

M’és igual si els de la
Nissan no es manifes-

ten en català o si un ar-
tista no canta en català. Una llengua no
és mai frontera per empatitzar o soli-
daritzar-te amb altres persones. Estima-
la parlant, no buscant diferències. Can-
sat de polèmiques estúpides i inne-
cessàries.

@jmangues@nu_alabao@ECaliz_

La lupa

Encara estem patint una crisi sanità-
ria sense precedents amb un cost de
vides molt elevat, massa elevat, a
conseqüència de les retallades en sa-
nitat i altres serveis públics essencials
efectuades pels governs de dretes a Es-
panya (PP) i a Catalunya (JxCat, he-
reva de la transformista CiU). Men-
trestant, la pujada de l’atur a Catalu-
nya, segons dades d’abril, s’ha incre-
mentat en més de cinquanta mil per-
sones, arribant en total al mig milió de
treballadors i treballadores, sense te-
nir en compte els afectats per un
ERTO, que ja superen els set-cents
mil. La Covid-19 deixarà l’economia
catalana, i l’espanyola en general, en
un estat catastròfic.

Diuen els experts que la caiguda
del PIB serà d’entre el 8% i el 13% i la
desocupació arribarà a su-
perar el 20% de la població
activa.

A Badalona, els efectes
d’aquesta situació colpeja-
ran a milers de persones, no
només als que ja abans de
la pandèmia vivien en una
situació d’extrema pobresa, sinó a
molts d’altres que es quedaran a l’atur
i no podran fer front a les despeses dels
serveis bàsics o del lloguer.

Aquests dies hem vist com els ser-
vies socials municipals estaven des-
bordats i moltes entitats s’han prestat
a col·laborar per pal·liar una situació
que ningú s’esperava.

Les cues de centenars de persones
davant els bancs d’aliments i altres en-
titats socials, esperant rebre aliments
i altres productes de primera neces-
sitat, no s’havien vist mai des de la Gu-
erra Civil.

La Taula Sense Llar de Badalona ha
fet públic que, a la ciutat, més de qua-
tre-centes persones dormen en centres
d’acollida, habitacions de relloguer o

espais considerats com infrahabitatge.
Per tant, el problema no només serà la
demanda d’aliments, sinó també les
demandes d’ajuda per fer front als deu-
tes per lloguers impagats o subminis-
traments energètics, si es vol evitar que
s’incrementin els desnonaments.

Això posa de manifest que el primer
que s’ha de fer des de les administra-
cions és prioritzar polítiques socials per
evitar que, com es diu per part de tots
els responsables polítics, siguin del co-
lor que siguin, ningú es quedi enrere.

El govern de coalició del PSOE i
Unidas Podemos és el que està fent, en-
cara que les mesures aprovades no se-
ran suficients i caldrà la solidaritat
d’Europa. En aquest sentit, ara per ara,
no tots els estats estan d’acord en la fór-
mula a aplicar. La proposta del presi-

dent del govern espanyol, Pedro Sánc-
hez, de crear un nou pla Marshall per
a Europa no és compartida per tots, ja
que no tenen clar d’on han de sortir els
diners i quines han de ser les condi-
cions per accedir a aquest fons.

A Badalona tenim un nou govern,
un que ningú s’esperava, ja que les es-
querres sumaven la majoria necessà-
ria per evitar-lo. Però no tornarem a re-
latar el trist, esperpèntic i ridícul es-
pectacle de les esquerres, especial-
ment i sobretot de Guanyem, durant el
ple d’investidura.

Ja fa molt de temps que des de la
PAH de Badalona i altres entitats s’es-
tà denunciant la manca d’habitatge pú-
blic i l’elevat preu dels lloguers a la ciu-
tat. Al mateix temps, s’ha denunciat l’e-

levat nombre d’habitatges desocupats,
propietat dels bancs rescatats amb
diners públics que mai recuperarem,
molts d’ells de la SAREB. A Llefià, en
concret, hi ha l’estructura d’un enor-
me edifici, propietat d’aquesta entitat,
sense acabar, del qual l’Ajuntament po-
dria negociar l’adquisició. Això supo-
saria acabar amb un perill per als via-
nants i també de salubritat, ja que la
brutícia s’acumula a la planta baixa de
l’edifici.

Per això no podem esperar més. Cal
amb urgència que el nou govern es posi
les piles i actuï per abordar un pro-
blema que s’arrossega des de fa molts
anys i agilitzi els tràmits per adquirir
habitatges, utilitzant el dret de tanteig
i retracte, i destinar-los a lloguer social.

L’anterior govern tenia diners que,
segons diuen, ja venien del
govern anterior. També hi
ha locals i edificis de pro-
pietat municipal que poden
rehabilitar-se i condicio-
nar-se com habitatges i so-
lars, on es poden constru-
ir nous habitatges. Doncs

no maregem més la perdiu, posem-
nos a treballar i evitem que ningú es
quedi al carrer.  

També és necessari dotar els Ser-
veis Socials de tots els recursos ne-
cessaris per aconseguir que siguin
més eficients i resolutius. Hi ha si-
tuacions que s’han de resoldre im-
mediatament i el que no pot ser és que
les persones afectades hagin d’esperar
durant setmanes per rebre una ajuda
o aconseguir un determinat docu-
ment.

Si volem evitar l’enquistament de
situacions greus, cal actuar amb
promptitud i eficiència. Només així evi-
tarem la conflictivitat social que es po-
dria generar al carrer, alimentada,
sobretot, per elements ultradretans.

Les cues de centenars de persones 
esperant rebre aliments no s’havien 

vist mai des de la Guerra Civil

per Pedro Jesús Fernández

Emergència social
Els semàfors

Xavier García Albiol
Els grups municipals de l’oposició han
acusat l’alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol, de voler tirar endavant

“unilateralment” i sense comptar amb la
resta de partits algunes mesures com 
el pla de platges o les ajudes socials.    

pàgina 6

Tanatori del Litoral 
El Tanatori del Litoral va ser un dels
protagonistes sorpresa del Ple de l’A-
juntament de Sant Adrià de Besòs.

L’augment de l’activitat de l’equipament
pel coronavirus ha suposat que se supe-

rin les 750 cremacions autoritzades.
pàgina 10

AMPA Montigalà
Una trentena de famílies de l’escola

Montigalà de Badalona han presentat
una querella contra la gestora del men-
jador del col·legi per un delicte d’apro-
piació indeguda per no tornar els diners

cobrats pel rebut del mes de març.
pàgina 6
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L’augment de capacitat posa el crematori
de Sant Adrià en el punt de mira1

2
Polèmica pel trasplantament d’un pi 
centenari al nucli antic de Santa Coloma

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

Montgat obre la platja de les Barques, 
l’única que compleix amb els requisits mínims

Desde la izquierda

El + llegit línianord.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Gente que no dijo nada sobre la
conveniencia de echar a Miquel
Buch a pesar de haber criminali-
zado a los manteros.

Gente que no dijo nada cu-
ando Ada Colau puso a Albert
Batlle (PSC) al cargo de seguri-
dad y los echó de Barcelona en
una maniobra inhumana, sin
ofrecerles alternativa alguna.

Gente que no se enfadó cu-
ando la misma Ada Colau prefi-
rió tomar los tres votos de un ra-
cista que expulsó a miles de
gitanos asentados en Francia,
antes que compartir la alcaldía
con ERC.

Gente que defiende al PSOE
a pesar de haber bloqueado y
amenazado barcos de salva-
mento marítimo ocasionando
cientos de muertes.

Gente que ahora, de pronto,
son antirracistas. Pero solo lo son
por lo que está pasando en Esta-
dos Unidos, porque ni siquiera
tienen la decencia de cambiar su
perspectiva y aceptar lo que está
pasando en nuestra propia casa.

Pajas y vigas
per Mani Martínez

Un objectiu, diferents estratègies
per Jordi Lleal 

A Catalunya, els independen-
tistes tenen un problema que
sembla irresoluble. Hi ha par-
tits que el seu objectiu és acon-
seguir la independència, hi ha
enquestes que determinen que
un 80% dels ciutadans vol-
drien un referèndum, i altres
que estableixen que ERC podria
obtenir 37 escons; JxCat, 31 i la
CUP, 6. En total, serien 74 es-
cons i la majoria absoluta és de
68, així que es pot entendre que
hi ha majoria al Parlament per
proclamar la independència.

Fins aquí és el raonament
hipotètic, però si hi ha diver-
gències en quin partit faries
confiança per aconseguir-la
això ja són figues d’un altre pa-
ner. Ja no es tracta de qui vol la
independència, sinó de qui vol
governar per conduir el procés,
i aquí sorgeixen les desavinen-
ces per triar el camí i els pro-
cediments a seguir. Molts ciu-
tadans n’estem fins al monyo de

les baralles de pati d’escola en-
tre uns i altres, a vegades dient-
se el nom del porc. Així, no és
d’estranyar que organitzacions
civils com Òmnium i l’ANC, per
citar les més importants pel
nombre d’associats, hagin agru-
pat tanta gent, com també els
CDR, cansats de trifulgues que
no porten enlloc.

Esquerres, centredreta, cen-
tre, socialdemòcrates, anar-
quistes, antisistema, comunis-
tes i tots aquells que vulguin la
independència de Catalunya, si
us plau, ajunteu-vos en una
coalició per tenir la majoria.
Després, es proclama la inde-
pendència unilateralment i se-
guidament es convoquen elec-
cions per saber qui tindrà més
vots, i qui obtingui la majoria ja
tindrà el poder per governar se-
gons el seu programa. 

La independència només
l’aconseguirem entre tots i sen-
se exclusions!

Les millors
perles

Un cocodril podria estar rondant el riu Pisuerga a prop de Va-
lladolid. O potser es tracta d’una llúdriga. El cas és que un
biòleg de la zona va identificar petjades compatibles amb les

del rèptil, però ara els experts no es posen d’acord i l’animal en
qüestió (sigui quin sigui) continua sense aparèixer...

D’actor porno a xaman. Aquesta és la curiosa evolució de
Nacho Vidal, que va ser detingut a principis de mes per la
seva presumpta implicació en la mort d’un fotògraf du-

rant un ritual després de donar-li verí de gripau. El mataroní està
en llibertat provisional però continua investigat per homicidi.

Nou anys rebent pizzes que no ha demanat. És la situació que
ha denunciat un jubilat belga que assegura que viu amb por
i que també rep kebabs i hamburgueses, tot i no haver fet

cap comanda. Aquest podria ser el somni de molta gent, però per a
ell s’ha convertit en un autèntic malson.

Després de més de 300 anys, s’han trobat restes de l’ano-
menat ‘meteorit Barcelona’. Es tracta de l’artefacte que va
caure el dia de Nadal de l’any 1704 a Terrassa, i del qual

no se n’havia trobat cap fragment des d’aleshores. Fins ara, 
gràcies a un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La fòbia de Donald Trump a les mascaretes comença a ser força
preocupant. L’altre dia va visitar una fàbrica de testos sense
portar-ne (malgrat que tota la plantilla anava completament

equipada per evitar contagis de coronavirus) i va obligar a llançar
part de la producció de la planta.

A les xarxes

@jcbesoli: “Que aquí estamos de prestao,
que hoy el cielo está nublao, que uno nace
y luego muere, y que este cuento se ha
acabao... Depende”.

@QuicoSalles: L’Arasa, de l’ARRO Barcelona,
condemnat a 2 anys i 4 mesos de presó. Se’l
considera culpable de dos delictes de le-
sions pel desallotjament de plaça Catalunya.

#CondemnenArasa

@SergiMaranya: La Fiscalia del Suprem
investigarà si el rei Juan Carlos I va come-
tre delictes després del 2014 per l’AVE a la
Meca. 

#ElBorbóInvestigat #AdeuAPauDonés
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POLÍTICA4“El meu govern està
treballant per presentar en les
pròximes setmanes el pla de re-
activació econòmica i d’ajudes a
veïns vulnerables més ambiciós
que s’ha dut a terme a la ciutat”.
Amb aquestes paraules anun-
ciava dissabte a través de les xar-
xes l’alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol, el paquet de me-
sures socials que han de servir
per pal·liar els efectes de la cri-
si del coronavirus al municipi. 

La resposta dels grups de l’o-
posició no es feia esperar. PSC,
ERC i comuns sortien al pas de la
notícia acusant el popular de vo-
ler fer les coses “unilateralment”
i en “minoria” sense comptar
amb la resta de partits, tal com ja
va passar al Ple del cartipàs del
passat 30 de maig, on el govern va
haver de fer marxa enrere amb to-
tes les propostes polèmiques.

“Lamentem la falta d’interès
del PP per treballar consensos de
ciutat amb l’oposició. Treballa per

la via de la imposició i pretén uti-
litzar-nos en actes de màrqueting
per legitimar-se”, assenyalava el
portaveu dels republicans, Alex
Montornès, que afegia que s’ha-
vien assabentat de la proposta
per les xarxes. En la mateixa lí-
nia es pronunciava el regidor
del PSC Christian Carneado, que
dilluns es va negar a assistir a la
presentació del pla de platges per
evitar “blanquejar la falta de dià-

leg efectiu” del nou executiu i que
aquest dimarts remarcava la im-
portància de convocar d’urgèn-
cia les ajudes municipals per al
lloguer, oferint al PP el vot favo-
rable dels socialistes per aug-
mentar la partida econòmica. 

Des de Guanyem Badalona
comparteixen la necessitat per-
què s’activin els ajuts d’habitat-
ge i demanen també l’aturada
dels desnonaments.

Xavier García Albiol durant la presentació del pla de platges. Foto: Aj.

L’oposició no compra la via
Albiol i demana diàleg “efectiu”
» Els grups municipals denuncien “falta d’interès” per part del PP
per consensuar mesures com les ajudes socials o el pla de platges

Denuncien el cobrament del
servei de menjador escolar

MONTIGALÀ4Una trentena de
famílies de l’escola Montigalà de
Badalona han presentat una
querella contra l’empresa que
gestiona el menjador del col·legi
per un delicte d’apropiació in-
deguda. Segons apunten fonts de
l’AMPA, la companyia no els
ha tornat els diners que es van
cobrar de manera anticipada
pel rebut del mes de març, mal-
grat que el servei no es va poder
oferir en la seva totalitat a cau-
sa de l’inici del confinament el
passat 13 de març. La denúncia
que ha estat interposada aquest

dilluns als jutjats de Badalona
està firmada per un total de 27
famílies del centre educatiu, que
demanen que se’ls torni almenys
la part proporcional pels dies de
març que no es va poder realit-
zar el servei de menjador, xifra
que en alguns casos superaria els
100 euros. Des de l’AMPA apun-
ten que han decidit interposar la
querella després d’intentar acon-
seguir sense èxit que l’empresa
els retornés l’import sol·lici-
tat –que ascendiria a un total
3.000 euros– tant per part de les
famílies com per la direcció.

Un any de presó per gravar
companyes policies al vestidor
TRIBUNALS4El Tribunal Su-
prem ha confirmat la pena d’un
any de presó per a l’agent dels
Mossos d’Esquadra que va gra-
var 17 companyes amb una cà-
mera oculta al vestidor de la
comissaria del cos a Badalona. El
policia -que va admetre els fets
i ara haurà d’indemnitzar cada
víctima amb 4.000 euros- ha es-
tat suspès de feina durant tot un
any, però no ha estat inhabilitat
com a funcionari públic, de ma-
nera que no serà expulsat del
cos. Segons el criteri del tribunal,
l’acusat no va fer prevaldre la

seva condició d’agent per acce-
dir als vestidors de la comissaria,
ja que també hi podria haver en-
trat el personal de neteja i man-
teniment de les instal·lacions.

“Això també és una agressió
masclista intolerable. Aquesta no
ha quedat impune, però no em
fa cap gràcia que l’única mesu-
ra laboral sigui un any de sus-
pensió de feina. Les companyes
dels Mossos a Badalona han de
tenir garanties que no torni a
passar res similar”, apuntava al
respecte la líder de Badalona En
Comú Podem, Aïda Llauradó.

Més neteja i vigilància 
per a la temporada de platges
SERVEIS4L’Ajuntament de Ba-
dalona ha posat en marxa aques-
ta setmana el nou pla de platges
per a la temporada d’enguany,
que s’allargarà fins al 13 de se-
tembre. El dispositiu d’aquest
any comptarà amb una sèrie de
mesures sobretot enfocades a
permetre que les persones que
vulguin fer ús de les platges del
municipi puguin complir amb
les recomanacions i les distàn-
cies sanitàries establertes per

evitar possibles contagis pel co-
ronavirus. Entre les novetats,
l’augment -tant per part del con-
sistori com de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona- dels mitjans
personals i materials destinats a
la neteja de la sorra i de l’aigua,
l’entrada en servei d’una em-
barcació per a la recollida de sò-
lids flotants i la incorporació
d’agents cívics per controlar l’a-
forament i vetllar pel compli-
ment de les mesures sanitàries.

Comerç | Reobre el Centre Comercial Montigalà
El Centre Comercial Montigalà de Badalona ha reobert les seves portes aquest
dilluns extremant les mesures de seguretat i d’higiene perquè tots els establi-

ments del complex puguin tornar a funcionar amb les màximes garanties.
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Polèmica pel trasplantament
d’un pi centenari al nucli antic
MEDI AMBIENT4El possible
trasplantament d’un pi centenari
al barri del Cementiri Vell de
Santa Coloma de Gramenet ha
desfermat la polèmica. Es trac-
ta d’un exemplar que es troba en
un solar de titularitat privada si-
tuat a la confluència entre els ca-
rrers Washington i Cristòfol Co-
lom i que actualment s’utilitza
com a pàrquing. Segons han
denunciat diversos veïns i algu-
nes associacions com la Plata-
forma Salvem La Ciutat Vella, els
propietaris de la parcel·la estan
estudiant trasplantar el pi uns

metres per tal que no es vegi
afectat per les obres de la nova
edificació que es pretén construir
a l’espai i perquè pugui així pre-
sidir la zona verda que acom-
panyarà l’edifici. Des de l’entitat
veïnal defensen que aquest can-
vi d’ubicació podria suposar un
risc per a la integritat de l’arbre,
ja que per les seves dimensions
“no resistirà” el procés. “Dema-
nem a l’Ajuntament que faci un
catàleg d’arbres d’interès local
per protegir-los legalment”, as-
senyalen des de la plataforma i
insten el consistori a actuar.

POLÍTICA4El Ple de l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gra-
menet ha volgut sumar-se a les
mostres de suport als treballa-
dors afectats pel tancament de
les instal·lacions de l’empresa
Nissan a Catalunya, tal com ja
van fer els consistoris de Bada-
lona i Tiana la setmana passada.
En una Declaració Institucional,
els grups municipals mostren la
seva preocupació pels efectes
que tindrà la decisió de la com-
panyia automobilística i insten
el govern espanyol i la Genera-
litat de Catalunya a promoure to-
tes les accions necessàries per
“preservar l’activitat” i el lloc
de feina dels prop de 25.000
membres de la plantilla.

A la sessió telemàtica cele-
brada aquest dilluns, l’Ajunta-
ment ha donat compte de la li-
quidació de l’exercici del 2019 i
ha aprovat amb el vot favorable
del PSC i l’abstenció de la resta
de forces l’ampliació del servei de
recollida de mobles i de recolli-
da selectiva de residus al Cam-
pus d’Alimentació del Recinte

Torribera. També s’ha donat
llum verda a l’ampliació dels
usos de la CIBA com a “centre fe-
minista” i s’ha aprovat amb el su-
port del PSC i ERC la suspensió
durant un any de les llicències de
canvi d’ús de locals per trans-
formar-los en habitatges, una
tendència a l’alça en els últims
anys, segons el consistori.

AJUDES I VENDA ONLINE
Per tal d’impulsar el comerç i la
restauració locals, l’Ajuntament
ha acordat impulsar una sèrie de
mesures, com una ampliació tant
de les subvencions com del públic
destinatari i la creació d’un por-
tal de venda online i servei a do-
micili per fomentar el consum en
establiments de proximitat. 

El Ple telemàtic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Foto: Aj.

Suport als treballadors de
Nissan i fre al canvi d’ús de locals

Ciutat Vella | Desestimen les al·legacions pels enderrocaments
L’Ajuntament de Santa Coloma va desestimar durant el mes de maig les al·legacions veïnals per
aturar els enderrocaments al nucli antic. Segons denuncia Salvem la Ciutat Vella, aquesta deci-

sió s’ha pres amb “manca de transparència”, ja que no se’ls ha permès accedir a l’expedient. 
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Sant Adrià

Entitats ecologistes participen
en una manifestació online

PROTESTA4Més de 40 entitats
ecologistes han participat en
una manifestació virtual, on ca-
dascuna ha exposat a través
d’un vídeo curt la seva proble-
màtica. La iniciativa –que s’ha
organitzat amb motiu de la ce-
lebració divendres 5 de juny del
dia mundial del medi ambient–
ha comptat amb la col·laboració
de diverses agrupacions de Sant
Adrià de Besòs i de Badalona
com la coordinadora veïnal Ai-
renet, la Plataforma Cívica Re-
sidu Zero (PCRZ) o l’associació
Els Verds de Badalona. Amb

aquesta acció de protesta, les en-
titats posen sobre la taula les di-
ferents “denúncies ambientals”
per emplaçar la Generalitat de
Catalunya a reaccionar i impul-
sar “polítiques d’emergència
ambiental i climàtica” per poder
sortir de l’actual “crisi ambien-
tal, climàtica i social”. 

La plataforma Airenet porta
des del 2016 lluitant per canviar
el paradigma de Sant Adrià
mentre que l’associació Els
Verds de Badalona demana
apostar per una llei catalana de
prevenció i residu zero.

MEDI AMBIENT4El Tanatori
del Litoral va ser un dels prota-
gonistes sorpresa del Ple de l’A-
juntament de Sant Adrià de Be-
sòs del passat 25 de maig. Di-
versos grups de l’oposició com
ERC o Sant Adrià En Comú van
utilitzar el torn de preguntes
per interessar-se per la gestió de
la llicència ambiental del cre-
matori, que des de l’esclat de la
pandèmia ha estat funcionant
excepcionalment com un forn
d’alta capacitat. Durant aquests
mesos, l’augment de l’activitat de
l’equipament ha suposat que se
superin folgadament les 750
cremacions que tenien autorit-
zades per tot l’any 2020. Això su-
posa que per poder continuar
amb les incineracions, l’empre-
sa ha d’arribar a un acord amb
el consistori per ampliar tem-
poralment el permís.

“Els tècnics estan treballant
per ordenar això jurídicament i
per veure si hi haurà una modi-
ficació substancial o no en la lli-
cència”, va apuntar al Ple la re-
gidora de Territori Sostenible,

Ruth Soto, que va assegurar que
no s’havia rebut cap petició per
part de la companyia demanant
una nova llicència o una am-
pliació de l’actual. En la matei-
xa línia es pronunciava l’alcalde
Joan Callau, que va assenyalar
que malgrat el parèntesi de l’es-
tat d’alarma la llicència conti-
nuava sent de baixa intensitat. 

Des de la plataforma Stop
Crematori veuen amb preocu-
pació aquesta possible modifi-
cació de la llicència i demanen a
l’Ajuntament que esclareixi si es
tracta d’una mesura temporal.
L’agrupació també denuncia que
en els últims mesos s’han pro-
duït dos incidents, on s’ha vist
fum negre sortint del crematori.

El Tanatori del Litoral de Sant Adrià de Besòs. Foto: Línia Nord

L’augment de capacitat posa 
el crematori en el punt de mira

Entitats | Els Centres Oberts reben 208.030 euros en ajudes
Els Centres Oberts de Sant Adrià rebran 208.030 euros en ajudes municipals i de la Generali-
tat. L’aportació permetrà que l’Associació Juvenil Barnabitas, els centres oberts Preju-Unión i

1 y 2 de Mayo, els Salesians Sant Jordi i SOS Sant Adrià continuïn amb la seva activitat. 
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Polèmica per la decisió de no
obrir l’escola bressol de Tiana
EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Tiana ha decidit no reobrir les
portes de l’escola bressol muni-
cipal després que cap de les 111
famílies consultades confirmés
que hi portaria els seus fills. Se-
gons informa el consistori en un
comunicat, només 15 famílies es
van interessar en un primer mo-
ment pel servei, però després
d’una reunió amb la concessio-
nària del centre on es van expli-
car les mesures i les condicions
amb les quals es podia fer efec-
tiu el funcionament de l’equi-
pament, cap dels assistents a la

trobada ha manifestat “interès”
a fer-ne ús. Aquesta decisió ha
tingut lloc després que en el ple
del passat 2 de juny, la regidora
de Junts Susanna Capell pro-
posés la creació d’una taula de
treball amb representació de la
direcció, dels treballadors del
centre i de l’AMPA per tal de po-
der trobar alternatives per ga-
rantir el servei a les famílies de
l’escola bressol malgrat la deli-
cada situació actual. Entre les
mesures que va portar Capell al
ple, l’aposta per un sistema mixt
o els xecs per a les famílies.

SERVEIS4L’Ajuntament de
Montgat ha decidit reobrir l’ac-
cés a la platja de les Barques
coincidint amb l’inici de la fase
2 de desescalada al Barcelonès
Nord. Aquesta zona de la costa
montgatina serà l’única on es-
tarà permès prendre el sol i
banyar-se, ja que la resta de
platges del municipi no com-
pleixen amb les mesures i els re-
quisits mínims de seguretat es-
tablerts pel govern espanyol. La
previsió és que la temporada de
bany oficial amb serveis de so-
corrisme i vigilància comenci el
pròxim 13 de juny.

Segons informa el consisto-
ri en un comunicat, la decisió de
mantenir tancats els accessos a
les altres zones de bany de la po-
blació s’ha pres d’acord amb
dos criteris diferents. Per una
banda, algunes de les platges no
compleixen amb el mínim de su-
perfície útil que estableix el Mi-
nisteri de Sanitat espanyol, de
manera que no permeten que els
usuaris puguin respectar la dis-
tància social decretada. Per altra

banda, l’estat en el qual es troben
algunes platges a causa dels es-
tralls que va provocar el pas del
temporal Glòria pel municipi el
passat gener no poden garantir
la seguretat de les persones que
vulguin fer-ne ús. És el cas de la
Cala Taps, la platja de Monsolís
o la platja dels Toldos, on les suc-
cessives llevantades han fet pràc-

ticament “desaparèixer” la zona
de sorra. En altres platges com
la de les Roques o la de Can
Tano, els desperfectes en les in-
fraestructures existents fan “in-
viable” la seva reobertura. La Po-
licia Local serà l’encarregada de
realitzar el control de l’aforament
i de garantir el compliment de la
distància interpersonal.

La platja de les Barques de Montgat en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

Montgat obre la platja de les
Barques, l’única amb els mínims

Tradició | Tiana celebrarà la Festa Major Petita en doble format
L’Ajuntament de Tiana ja ha fet pública la programació de l’edició d’enguany de la 

Festa Major Petita de Sant Antoni, que tindrà lloc entre l’11 i el 13 de juny. L’actual situació
sanitària obliga a dividir el programa en activitats presencials -amb cita prèvia- i online.
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Esports

Perfilar els últims serrells, ultimar
la preparació física, repassar els
detalls i els escenaris que poden
passar durant els partits. Carles
Duran i la plantilla del Joventut
afronten els darrers dies de pre-
paració per a l’intens play-off
que arrencarà amb un derbi di-
mecres que ve a dos quarts de
quatre de la tarda.

De fet, els verd-i-negres seran
els encarregats de donar el tret de
sortida a aquests 14 dies de bàs-
quet a València (la fase prèvia, les
semifinals i la final es concen-
traran entre els dies 17 i 30 d’a-
quest mes) amb un derbi contra
el Barça. Bilbao (48 hores des-
prés), Unicaja (diumenge a dos
quarts de set de la tarda), Tene-
rife (dimarts 23 a dos quarts de
10 de la nit) i Baskonia (de nou
després de dinar, dijous 25 a dos
quarts de quatre de la tarda) se-
ran els contrincants dels verd-i-

negres. L’expedició badalonina
marxa avui mateix cap a Valèn-
cia, després de la sessió d’entre-
nament prevista a l’Olímpic.

EL MERCAT COMENÇA A MOURE’S
La tornada imminent de la lliga
de bàsquet, però, conviu també
amb un moment de l’any en el
qual habitualment estaríem par-
lant de moviments de mercat, re-
novacions i baixes.

En aquest sentit, dissabte
passat la Penya va anunciar la re-
novació de Conor Morgan (fins al
2021, però amb l’opció d’allargar

el vincle del canadenc encara un
curs més), però el club ha estat re-
lacionat amb el retorn de tres ju-
gadors: Ferran Bassas, Pau Ribas
i Nico Laprovittola.

L’escorta badaloní acaba con-
tracte amb el Barça aquest estiu
i segons el portal Home of Glory
tornaria a l’Olímpic, com també
faria l’actual base del San Pablo
Burgos. Més difícil (per raons eco-
nòmiques) seria la tornada de La-
provittola, tot i que l’argentí ja
hauria pres la decisió d’abando-
nar el Madrid després d’una tem-
porada amb poc protagonisme.

L’equip segueix preparant els sis partits a l’Olímpic. Foto: CJB

La Penya encara la recta final
de la preparació del ‘play-off’

Pau Arriaga
BADALONA

L’Handbol Adrianenc
no ha volgut esperar
més temps per comen-

çar a preparar el segon projecte
en tres temporades de l’equip a la
Divisió de Plata. En les darreres
setmanes, les xarxes socials del
club s’han convertit en una cons-
tant de renovacions i, més re-
centment, incorporacions per al
conjunt de Lorenzo Rueda.

Després d’haver garantit que
peces com Gerard Esparza, Fran
Laliga, Gonzalo Romero, Roger
Pujol, Pol Gutiérrez i Pol Ca-
mats seguiran a la Verneda, els
darrers dies s’han començat a co-
nèixer les primeres cares noves.

Així, Edu Calle (del Barça B),
Enric Domingo (procedent de
l’Handbol Poblenou barceloní),
Martí Villòria i Bilal Ben Brahim
(tots dos arribats de l’Handbol
Sant Joan Despí), Pol Calvo (que
torna a casa després de jugar a l’I-
kast Handbold danès), Dani Pe-
iró (ex de l’Alarcos) i Jordi San-
cho i Enric González (ex de l’OAR
Gràcia de Sabadell) vestiran de
lila el curs 2020-21.

L’Adrianenc es
reforça de cara 
al nou curs a Plata

Es retira el veterà
jugador Sergio
Ndemensogo

Des de divendres pas-
sat, el mític Sergio Nde-
mensogo ja és un exju-

gador de bàsquet. A finals de la
setmana passada, els Maristes
Ademar van anunciar la retira-
da del ‘45’ blanc (amb 46 anys,
en complirà 47 a finals de no-
vembre), que va jugar per al
club en dues etapes diferents, en
les quals ha aconseguit dos as-
censos a la lliga EBA.

Més enllà de la seva trajec-
tòria en equips de la seva Bada-
lona natal (Sant Andreu Natza-
ret, Sant Josep i Círcol) i de Ca-
talunya, Ndemensogo va jugar,
l’any 2012, a Guinea Equatorial,
país d’on és el seu pare. 

Futbol sala | Jordi Segura entrenarà el sènior femení de l'Industrias
El pròxim projecte del sènior femení de l'Industrias Santa Coloma ja té patró: serà Jordi Segura, fins ara
ajudant del primer equip del CFS Eixample. El nou tècnic colomenc ha dit que és "un orgull poder formar

part d'un dels clubs històrics del futbol sala" i que vol convertir-lo "en un referent del futsal femení".
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Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el trac-
tament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bio-
informàtica orientada a la diagnosi i al control del SARS-
CoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el se-
guiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resul-
tar vital per al pacient.

Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza al-
goritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comp-
tar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç. 

“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i po-
drem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.

COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pa-
cients de COVID-19 que generaran una resposta infla-
matòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que de-
semboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’ex-
pert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per trac-
tar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.

SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES 
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que su-
peren el coronavirus, els especialistes han advertit l’a-
parició de seqüeles, algunes amb un possible impacte sig-
nificatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fet-
ge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abor-
dat l’etapa posthospitalària, de manera que la platafor-
ma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les pos-
sibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina per-
sonalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.

COVIDTools, intel·ligència artificial al servei 
del pacient de COVID-19

La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic 
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus

Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden 
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars 
en els afectats per coronavirus”
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A partir d’aquest mes, podrem llegir
L’any del micode Patti Smith en català, grà-
cies al traductor Martí Sales i al Club Edi-
tor. Es tracta de la novel·la autobiogràfi-
ca que la cantant va publicar a finals de
l’any passat, després de rebre el premi Na-
tional Book per Just Kids. El llibre, que co-
mença “amb la pèrdua d’un gran amic”,
és un repàs pel seu any 2016.

Viu en línia

Llibres

L’any del mico
Patti Smith

Mentre tenim la “nova normalitat” cada
cop més a prop, el Teatre Lliure continua
reinventant-se i oferint propostes virtuals
per al seu públic. Ara, s’ha sumat a His-
tòries d’Europa: crisi i reflexió, impulsada
pel teatre Dramaten d’Estocolm, que
consisteix a emetre de forma simultània
a tot Europa els vídeos enregistrats per
equips artístics de diversos teatres.

Teatre

Històries d’Europa
Teatre Lliure

El tercer àlbum d’estudi de Dellafuente ja
ha vist la llum. Descanso en poder (D.E.P.)
fa referència a la voluntat de l’artista de
Granada de “matar Dellafuente”, de co-
mençar una nova etapa musical. El disc
conté una desena de cançons (com el sin-
gle Nubes) i ha comptat amb la col·labo-
ració d’El Guincho, conegut pels seus tre-
balls amb artistes de la talla de Rosalía.

Música

Michaela Coel ha creat, escrit, codirigit (de
la mà de Sam Miller) i protagonitzat Po-
dría destruirte, la nova sèrie d’HBO que ja
ha rebut molt bones crítiques. Arabella
Essiuedu és una escriptora jove que, un
dia, es desperta amb ressaca després d’u-
na festa i amb el record que algú la va
agredir sexualment la nit anterior, una ex-
periència que la canviarà per sempre.

Pelis i sèries

Podría destruirte
Michaela Coel

Descanso en poder (D.E.P.)
Dellafuente

Fundació Antoni Tàpies
La desescalada continua avançant i els museus comen-
cen a reobrir les portes. La Fundació Antoni Tàpies, que
el 5 de juny va fer 30 anys, celebra el seu aniversari amb

l’obertura de diverses exposicions que havien quedat
paralitzades per la pandèmia: L’àcid és el meu ganivet (a
partir del dia 12), Teatre i Certeses sentides (totes dues, a
partir del dia 19). A més, la fundació ha volgut tenir un

detall amb els que, com ella, van néixer el 1990: aquests
afortunats que ara arriben a la trentena gaudiran d’un

any d’accés gratuït a les diferents exposicions i activitats.

À N G E L  L L À C E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser presentador de TV, actor i director
Es va fer popular com a professor d’Operación Triunfo

Famosos

Fitxar per TVE
Presentarà el nou concurs d’estiu: ‘Bloqueados por el muro’ 

Expectació pel nou programa 
Alguns es pregunten si deixarà ‘Tu cara me suena’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Desperados III
Desperados III és un videojoc d’estratègia ambientat al Far West, que estarà

disponible a partir del 16 de juny per a PC, Play Station 4 i Xbox One.

Àngel Llàcer (Barcelona, 1974) és d’aquelles per-
sones que tothom associa a la televisió. Des que

va fer de professor d’interpretació a la primera
edició d’Operación Triunfo, la seva relació amb la
pantalla petita no s’ha aturat. Altres talent shows,
com Tú sí que vales (Telecinco) però sobretot Tu
cara me suena (Antena 3), l’han mantingut sem-
pre present en horaris de màxim audiència a les
principals cadenes privades espanyoles. Paral·le-
lament, no ha deixat de desenvolupar la seva ca-
rrera d’actor i director de teatre, amb obres com
La jaula de las locas o La tienda de los horrores.

Ara, TVE ha anunciat que Llàcer és el seu nou fit-
xatge: el barceloní presentarà Bloqueados por el

muro, un nou concurs que s’emetrà a La 1 durant
l’estiu i que li permetrà tornar a la casa que el va
veure fer els primers passos en el món televisiu.



Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

ECONOMIA LOCAL

El consum de proximitat ens permet gaudir de productes frescos: 
aliments de temporada que conserven tots els nutrients

NORMATIVA

SALUT

MEDI AMBIENT

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

i ALIMENTACIÓ

Optar per productes de proximitat a l’hora d’omplir la
nevera i el rebost sempre és bona idea. Però en
aquests moments, amb la crisi econòmica derivada de

la pandèmia del coronavirus, és encara més important donar
suport als productors i comerços locals. A més, és una decisió
que tindrà beneficis en la nostra alimentació i, de retruc, en la
nostra salut i benestar.

Apostar per la proximitat a l’hora de fer la compra ens per-
met gaudir d’aliments frescos; és a dir, d’aliments de tempo-
rada que no han estat setmanes en una cambra frigorífica, de
manera que conserven tots els seus nutrients. Des de la Unió
de Pagesos recorden que aquests aliments són “produïts amb
la normativa europea” i que, per tant, “garanteixen els estàn-
dards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’ac-
tual situació”. 

Un altre gran beneficiat del consum de proximitat és el
medi ambient. Els productes de km 0 tenen molt menys im-
pacte mediambiental que els productes importats de països
llunyans, per una raó evident: no han de fer llargs recorreguts,
cosa que implica menys emissions de CO2. 

L’aposta per la proximitat

En temps de crisi, és encara més important 
donar suport als productors i comerços locals 

Les claus

La Unió de Pagesos recorda que aquests aliments 
“garanteixen els estàndards de qualitat alimentària”

Els productes de km 0, com que no han de fer 
llargs recorreguts, provoquen menys emissions
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