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“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
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Totes les platges del Barcelonès
Nord  estaran tancades durant
la revetlla de Sant Joan d’a-
quest any. La decisió que va
prendre dijous de la setmana
passada l’alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau, va precipitar el
canvi de parer de Xavier García
Albiol, que finalment farà com
la batllessa de la capital catala-
na i també clausurarà les zones
de bany de Badalona. L’efecte
dominó, però, no s’atura aquí.
Aquest dilluns els ajuntaments
de Sant Adrià de Besòs i Mont-
gat anunciaven de la mateixa
manera la seva intenció de su-
mar-se a la iniciativa a remolc de
les dues grans ciutats veïnes.

“Davant l’anunci del tanca-
ment de les platges del nostre en-
torn durant la revetlla de Sant
Joan, i per evitar problemes de
seguretat i aglomeracions en els
accessos a les nostres, Badalona
no permetrà la celebració de la
revetlla a les platges”. Amb
aquest missatge difós a través de
les xarxes socials confirmava
Albiol divendres passat la seva
decisió, després que partits com
el PSC l’instessin a rectificar as-
segurant que estava cometent
una “greu irresponsabilitat”. 

Hores abans, el popular –que,
això sí, ha donat el vistiplau a l’o-
bertura per la revetlla de les
guinguetes i dels restaurants
de la costa- havia carregat du-
rament en una carta contra l’al-
caldessa de Barcelona i presi-
denta de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), recriminant-

li la seva mesura “unilateral” i re-
clamant-li que es convoqués
una trobada urgent amb repre-
sentants de tots els municipis
metropolitans amb costa per
definir una estratègia d’actuació
conjunta.

“L’alcaldessa de Barcelona
no té capacitat de liderar l’AMB
perquè una decisió tan impor-
tant i tan estratègica, com és el
paper que han de tenir les plat-
ges durant la revetlla de Sant
Joan, des d’un punt de vista de
seguretat però també de coor-

dinació, s’ha de consensuar”,
reblava  contundent l’alcalde de
Badalona, que traslladava a Co-
lau la necessitat d’elaborar “dis-
positius especials” que garan-
teixin el compliment dels pro-
tocols sanitaris.

OPERATIU SENSE DETALLS
Més prudent en les seves decla-
racions es mostrava l’alcalde  de
Sant Adrià de Besòs, Joan Ca-
llau. “Per ajudar a mantenir la
prudència necessària mentre no
hi hagi vacuna contra la Covid-
19, necessitem tancar les platges
la nit de Sant Joan”, va assen-
yalar en un missatge a través de
les xarxes socials el socialista,
que encara no ha donat més
detalls sobre com s’efectuarà
aquest tancament ni sobre l’o-
peratiu que vetllarà pel compli-
ment d’aquesta mesura.

Pel que fa a Montgat, el con-
sistori va informar en un co-
municat que no es permetrà
l’accés a les platges des de les set
del vespre del dia 23 de juny fins
a les deu del matí del 24. El tan-
cament afectarà totes les zones
de bany del litoral montgatí i no
només la platja de les Barques,
l’única que compleix amb les
mesures i els requisits mínims
de seguretat establerts pel go-
vern espanyol i que està oberta
al públic des de l’inici de la fase
2 de desescalada a la zona del
Barcelonès Nord el passat di-
lluns 8 de juny.

L’Ajuntament de Montgat
també va anunciar la seva in-
tenció de reforçar el servei de
la Policia Local per tal de con-
trolar la mobilitat a la zona del
Passeig i impedir l’accés a to-
tes les platges.

UnSant Joanorfe deplatges
» Badalona, Sant Adrià i Montgat se sumen a Barcelona i també tancaran les platges per la revetlla
» Albiol recrimina a Colau la seva decisió “unilateral” i acaba cedint davant la pressió de l’oposició

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

La platja de Sant Adrià de Besòs en una imatge d’arxiu. Foto: Andrés Serrano (@AndresSerrano28)

Albiol ha donat però el
vistiplau a l’obertura de
guinguetes i restaurants
la nit de Sant Joan



| 4

línianord.cat Opinió18 de juny del 2020

Dipòsit Legal: B 43222-2010
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Daniel J, gitano muer-
to en dependencias
policiales. Ilias T, marro-

quí asfixiado por 6 agentes de seguri-
dad. Linchamientos a menores mi-
grantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A ver si me queda cla-
ro. El coronavirus es un
invento de Bill Gates

creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fe-
tos abortados y nanobots que se acti-
van con el 5G. ¿Es eso, no?

La protecció dels tres
pilars de l’anomenat
“règim del 78", com era

previsible, en una sola setmana: ne-
gativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).

Lo dels turistes ens cris-
pa perquè vol dir tornar
a viure en una ciutat su-

perada. El transport públic no té ca-
pacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del tu-
risme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

@offxelia@carlesferreira@ymouled @LuisaoMoratalla

La lupa

Segons el cens de 2019, a Badalona hi
ha 41.483 persones més grans de 65
anys, de les quals 17.931 són homes i
23.552 són dones.

No sabem quantes d’aquestes per-
sones més grans de 65 anys viuen soles
ni quantes necessiten ajuda, tampoc si
estan a càrrec d’algun familiar o si viuen
a una residència.

És cert que, possiblement, la majo-
ria d’aquestes persones volen viure a
casa seva, però això no sempre és pos-
sible i depèn del seu grau d’autonomia.

A Badalona hi ha deu residències de
gent gran: sis d’elles són privades, qua-
tre són concertades i les quatre restants,
públiques.

El total de places existents a la nos-
tra ciutat són una mica més de sis-cen-
tes, és a dir, una per cada setanta po-
tencials demandants, una
xifra clarament insuficient
per atendre l’elevada i justi-
ficada demanda que hi ha a
Badalona.

Els preus de les privades
són inaccessibles per a la
majoria de la població, com
també ho són els de les concertades. I les
públiques, que no vol dir que siguin to-
talment gratuïtes, clarament són insu-
ficients per atendre totes les demandes.

Segons hem sabut a través dels mit-
jans de comunicació, moltes de les re-
sidències han estat autèntics tanatoris
per a un gran nombre de residents. I no
entrarem a qualificar les instruccions
que des del govern autonòmic madri-
leny es van donar a les residències de la
Comunitat de Madrid (més de 6.000
persones han mort a les residències ma-
drilenyes amb coronavirus o símptomes
compatibles amb la malaltia des que va
esclatar la crisi sanitària). Només direm
que, segur, van ser la causa de moltes
morts que es podrien haver evitat i, per
tant, es tracta d’un acte presumptament

delictiu que podria acabar portant a la
presó els responsables d’aquestes resi-
dències o del departament corresponent
del govern de la Comunitat.

La pandèmia que vivim ha posat en
evidència les mancances del sistema pú-
blic de salut, a conseqüència de les re-
tallades fetes pels governs de les dretes
a Espanya (PP) i a Catalunya (CiU).

Doncs bé, un dels focus importants
de la pandèmia a Catalunya han sigut les
residències de la gent gran, on sabem
que, ara com ara, són més de 4.000 els
residents morts –un terç de les perso-
nes traspassades–, sent Catalunya el se-
gon punt de l’Estat amb més residències
investigades.

El que no sabem és el nombre de
persones mortes a casa seva per man-
ca d’atenció sanitària.

Sí que sabem que a Catalunya, se-
gons dades de 2018, de les 64.093 pla-
ces de residència que hi ha, només
10.298 són públiques.

Arribats aquí, ens preguntem: la
cura i la salut de la gent gran han d’es-
tar en mans privades? 

Avui a ningú se li escapa que la cura
de la gent gran s’ha convertit en un gran
negoci, ja que és evident que, per in-
crementar els beneficis, no només s’hi
destinen pocs recursos materials, sinó
que també les condicions dels treballa-
dors són enormement precàries.

A Espanya, segons dades de l’OCDE,
només es destina un 0,7% del PIB a la
despesa en serveis socials d’atenció a la
dependència, molt per sota dels ni-
vells d’altres països europeus, com

França (que en destina un 1,34%), Ale-
manya (un 1,28%), Bèlgica (un  2%) o
Suècia (un 2,66%).

A més, la pandèmia ha demostrat
que l’actual model d’atenció a la gent
gran no només és injust, sinó també in-
eficient per atendre les necessitats de la
majoria de la ciutadania, i que la seva
mercantilització només serveix per in-
crementar el benefici dels fons d’inver-
sió (fons voltors), que han vist com els
serveis a la gent gran són un gran negoci.

Com passa amb altres serveis es-
sencials, cal anar cap a un nou model de
gestió i serveis de les residències que es-
tigui centrat en el benestar de les per-
sones i no en els beneficis privats. Amb
la salut no es pot jugar.

Tenim l’exemple de Suècia, on,
amb una població d’habitants una mica

superior a Catalunya, totes
les residències són públi-
ques o tenen totes les places
concertades amb l’admi-
nistració.

A Catalunya, les resi-
dències privades amb ànim
de lucre representen el

74,35% de les places existents. Per
això, cal construir noves i millors resi-
dències de gestió pública, per tal de ga-
rantir el benestar de la gent gran i no el
benefici dels grans inversors.

La prioritat ha de ser el benestar de
totes les persones, respectant els seus
desitjos perquè puguin tenir garantida
una bona qualitat de vida.

Tots sabem que els sistemes públics
de salut, dependència i serveis socials
són instruments essencials per poder
viure més anys en condicions saludables
i amb més autonomia.

Com també ho és garantir una pen-
sió digna, incrementada cada any se-
gons l’IPC, per evitar la generalització
de la pobresa i l’exclusió social d’una
part de la població.

La pandèmia ha demostrat que l’actual
model d’atenció a la gent gran no 

només és injust, sinó també ineficient 

per Pedro Jesús Fernández

La gent gran a Badalona
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Els semàfors

Sant Roc Som BDN
La Plataforma Sant Roc Som Badalona
ha rebut en una setmana desenes de tru-

cades de veïns preguntant per l’Ingrés
Mínim Vital. L’entitat està fent aquest
assessorament telemàtic i a peu de ca-
rrer i insta el consistori a “posar-s’hi”.

pàgina 8

Aj. de Sant Adrià
L’equip dels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià de Besòs ha atès un
total de 3.338 persones durant l’estat

d’alarma decretat pel govern a causa de
la pandèmia del coronavirus i s’han dut

a terme fins a 2.327 intervencions.
pàgina 10

La Generalitat
El conseller d'Interior de la Generalitat
de Catalunya, Miquel Buch, s’ha com-
promès a ampliar a curt termini el dis-
positiu dels Mossos d’Esquadra a Santa
Coloma de Gramenet davant la preocu-

pació per l’increment dels robatoris.
pàgina 9
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Emergència social1

2
La desescalada dona ales 
a la batalla per recuperar l’espai públic

El PSC presenta 27 mesures per la reconstrucció
econòmica i social de Badalona

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

Entitats denuncien la falta de mitjans i 
d’informació per tramitar l’Ingrés Mínim Vital

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

Soy autónoma y tengo un cen-
tro de peluquería. Estoy viendo
que muchos negocios como el
mío no han abierto o están cer-
rando. En consecuencia, muc-
hos empleados y autónomos se
están encontrando sin trabajo.
El IVA abusivo que pasó del 8 al
21% en el 2012, ahora con la
COVID-19 nos está matando.
El Gobierno ofrece algunas ayu-
das que no llegan a todos, pero
no pretendemos recibir ayudas,
exigimos mantener nuestros
trabajos y a nuestros emplea-
dos. ¿Qué es peor para este
país, bajar un IVA o pagar un
paro a miles de peluqueros?

En la UCI
per Maribel Estrada

I si poséssim ordre?
per Jordi Lleal 

Podríem pensar, ara que te-
nim temps de sobres, a en-
dreçar les nostres ciutats i
pobles, en com millorar els
serveis, la neteja, el civisme i
tantes coses que trobem a fal-
tar. Si ampliem la panoràmi-
ca, podríem pensar en Cata-
lunya, com els partits podrien
posar-se a treballar per obte-
nir un país millor i, si són in-
dependentistes, com posar-
se d’acord per arribar a una
entesa i fer camí junts. Final-
ment, a Espanya,  qui es veu
amb cor de posar-hi ordre?
Ara que s’ha posat de moda el
concepte “Deep State”, en ca-
talà “Estat profund” i, si cal,
“Poder soterrat”, la feina és in-
gent, de proporcions siderals,
potser impossible, perquè la
condició necessària és que
qui pot fer-ho ho vulgui fer i
sembla que les coses no van
per aquí. En quaranta anys no
s’han canviat les estructures
franquistes, no diguem de-

manar perdó pels milers d’as-
sassinats i tortures un cop
acabada la guerra, ni s’han re-
tirat plaques, estàtues i noms
de carrers i places dedicades
a figures de la dictadura fran-
quista. Amb un rei posat a dit
per la voluntat de Francisco
Franco, amb una corrupció
sistemàtica i endèmica que
continua vigent, amb un en-
tramat de l’Administració de
l’Estat farcit de prebendes re-
partides per famílies provi-
nents del franquisme. Ma-
drid continua sent un enorme
forat negre que xucla tot el po-
der econòmic i polític. 

Podem fer la semblança
amb el càstig de Sísif a l’infern,
que havia de pujar una enor-
me pedra pel vessant costerut
d’una muntanya i, abans d’ar-
ribar al cim, la pedra rodola-
va muntanya avall i tornem-
hi! Així pot ser la feina de po-
sar ordre i endreçar Espanya,
des de fa centenars d’anys.

Les millors
perles

La reobertura del bar Can Juli de Granollers era un moment molt
esperat per al client més fidel de l’establiment. Per ajudar el ne-
goci a tirar endavant, l’home s’hi va presentar amb un bitllet de

100 euros per pagar totes les consumicions que no havia pogut fer
per culpa del confinament: 36 cerveses i 10 euros de propina.

Aqui no li ha passat que, sense voler, ha envaït un país?
Sona estrany, però és el que han fet uns soldats de l’exèr-
cit polonès amb un petit territori de la República Txeca,

on es van dedicar a prohibir l’accés de ciutadans locals. I tot, per
“un malentès”, segons les autoritats de Polònia. 

En plena pandèmia, un home es va presentar molt adolorit a un
hospital de l’Índia dient que s’havia empassat uns auriculars.
Els metges, però, van descobrir que la realitat era una altra:

s’havia introduït un cable de 60 centímetres, el del carregador d’un
mòbil, pel penis. Ai, el confinament i les seves hores mortes...

Anar a pescar al riu i trobar una escultura del segle XIV. És
el que li ha passat a un pescador aficionat que va anar a
provar sort al riu Sar al seu pas per Santiago de Compos-

tel·la. No sabem si va trobar gaires peixos, però va descobrir
una marededeu d’aparença gòtica que podria ser molt valuosa.

Dexametasona: anoteu aquesta paraula. És el nom del primer
fàrmac que ha aconseguit reduir el risc de mortalitat en pa-
cients greus de coronavirus, segons ha demostrat l’assaig clí-

nic Recovery, que s’ha fet al Regne Unit amb més d’11.0000 malalts
infectats amb una evolució negativa de la Covid-19.

A les xarxes

@aidyl62: Això dels empleats de l’hotel
de Mallorca aplaudint els turistes alema-
nys també us ha fet vergonyeta aliena o
soc jo que estic rareta?

@aramateix: L’evidència de viure en una
societat racista: Premià, Mossos i temporers.
O busquem noves vies per construir una
societat antiracista o passarem molta por.

#RacismeACatalunya

@perealvaro: Vaja, que resulta que Fe-
lipe González era el Mister X dels GAL,
mare meua quina sorpresa. Això ho can-
via tot.

#GonzálezIElsGAL #TornenElsTuristes

 



| 6

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 18 de juny del 2020



línianord.cat 18 de juny del 2020

7 | 

Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-
nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria

Entrevista
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SERVEIS SOCIALS4L’inici aquest
dilluns del termini per demanar
l’Ingrés Mínim Vital ha agafat a
contrapeu la xarxa d’entitats de
Badalona. Encara immersos en
pal·liar els efectes de la greu cri-
si alimentària que pateix la ciutat,
els voluntaris han vist com els
dubtes i la falta d’assessorament
i mitjans esdevenen en molts ca-
sos un obstacle a l’hora de realit-
zar els tràmits per sol·licitar l’a-
juda estatal.

“El procediment té una cer-
ta complexitat i no tothom
sap defensar-se amb les xar-
xes”, apunta Carles Sagués,
portaveu de la Plataforma Sant
Roc Som Badalona. Només en
una setmana, aquesta entitat
ja ha rebut desenes de truca-
des de veïns preguntant com
s’ha de fer la gestió i demanant
ajuda. 

“Cal informació clara i un
procés d’ajuda amb els tràmits.
Nosaltres estem fent aquest as-

sessorament a peu de carrer,
però demanem a l’Ajuntament
que s’hi posi i habiliti oficines
en dos o tres punts de la ciutat
per poder fer l’acompanyament
presencial”, assenyala Sagués,
que també proposa que es posi
a disposició de la ciutadania un
telèfon  informatiu exclusiu,
tal com ja es va demanar amb
les beques menjador, un altre
procediment que va generar

gran confusió entre les famílies
a l’inici de la pandèmia.

Malgrat el desconcert inicial
de molts veïns, que també s’ha
vist alimentat pel col·lapse del
servidor habilitat per poder fer
els tràmits, algunes persones ja
han aconseguit completar amb
èxit el procés per demanar l’In-
grés Mínim Vital i presumeixen
agraïts de la notificació oficial que
han rebut als seus mòbils. 

Membres de la plataforma reparteixen aliments. Foto: Sant Roc Som Badalona 

Dubtes i falta de mitjans per
tramitar l’Ingrés Mínim Vital
» Entitats demanen a l’Ajuntament que habiliti una oficina 
per tal de facilitar les gestions per accedir a les ajudes estatals

I si hi hagués eleccions avui?
El terratrèmol d’Electomanía

DEMOSCÒPIA4PP, 12 regidors.
ERC, 6. PSC, 5. Badalona en
Comú, 2. JxCat, 2. I Guanyem
cap. Aquests són els sorpre-
nents resultats per a Badalona
que ha publicat aquesta setma-
na el web de sondejos electorals
Electomanía en el marc d’una
anàlisi de 14 ciutats de tot l’estat
basat en una mostra històrica ge-
neral de més de 75.000 respos-
tes des del novembre del 2019 i
un extra de 7.600 entre l’1 d’abril
i el 15 de juny d’enguany, segons
detallen els mateixos autors de
la projecció al seu web.

En aquest supòsit, doncs, qui
es veuria més beneficiat de les
tendències electorals actuals a
Badalona seria ERC, que guan-
yaria 3 regidors, mentre que
Guanyem en seria el més perju-
dicat, quedant-se fora del Ple. La
línia ascendent del PP també es
consolidaria (+1), mentre que
el PSC retrocediria un regidor
respecte dels 6 que té actualment.
Per últim, JxCat en guanyaria un.

Electomanía presumeix de sa-
ber detectar tendències amb ra-
pidesa, com ho va fer amb Vox en
les eleccions andaluses del 2018.

Nova polèmica per l’oferta 
de casals d’estiu municipals
SERVEIS4El govern de l’alcalde
de Badalona, Xavier García Al-
biol, s’ha tornat a veure immers
en una polèmica per l’oferta de
casals d’estiu municipals. Se-
gons va denunciar dilluns el
grup municipal de Badalona En
Comú Podem, el consistori ha-
via decidit no realitzar el Casal
Esportiu Badalona al juliol amb
motiu de l’actual situació sani-
tària i tampoc tenia la previsió de
crear ajudes perquè els infants
de famílies vulnerables pogues-
sin accedir a altres casals d’estiu.
L’Ajuntament sortia al pas d’a-

questa queixa assegurant que la
intenció de l’administració és
desplegar una oferta de lleure a
la ciutat per l’estiu i que encara
no s’havia decidit si el casal es-
portiu s’acabaria duent a terme.
La resposta municipal no ha
aconseguit calmar els ànims i
aquest dimarts Guanyem i PSC
també s’han pronunciat al res-
pecte, assenyalant que veuen
“insuficient” l’actual proposta
del PP i demanant que es faci
més “inclusiva” i s’ampliï a més
famílies de Badalona perquè els
infants puguin accedir al servei.

PSC i ERC reclamen mesures
per la recuperació econòmica
POLÍTICA4Els grups munici-
pals del PSC i ERC han alçat la
veu per reclamar un “gran pac-
te de ciutat” per tirar endavant
un pla de reactivació econòmi-
ca  social de Badalona després
de la crisi del coronavirus. Els
socialistes han fet arribar al go-
vern de Xavier García Albiol
un document amb 27 propostes
de mesures, com augmentar les
partides dels serveis socials i del
lloguer d’habitatges per a la

Mesa d’Emergències, condonar
algunes taxes com la d’ocupació
de l’espai públic durant el 2020
o establir noves línies d’avals i
crèdits tant per a autònoms
com per a petites i grans em-
preses. Pel que fa als republi-
cans, Alex Montornès lamenta
que el PP no hagi aprofitat la fei-
na de les comissions de treball
per consensuar propostes amb
l’oposició i demana donar suport
a les petites i mitjanes empreses.

Polèmica | Albiol acompanya la Penya a València pel 'play-off'
L'alcalde Xavier García Albiol va acompanyar ahir la Penya a València per presenciar el partit ini-
cial del 'play-off' contra el Barça a la Fonteta. Albiol, doncs, s'hauria saltat la prohibició de canviar
de regió sanitària, però ell ho va justificar dient que “els desplaçaments per feina estan permesos”.
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Els veïns presentaran recurs
pels enderrocs a la Ciutat Vella
HABITATGE4La Plataforma Sal-
vem la Ciutat Vella presentarà
recurs de reposició pels ende-
rrocs al nucli antic de Santa Co-
loma de Gramenet. L’agrupació
veïnal ha pres aquesta decisió
després que l’Ajuntament des-
estimés les al·legacions contra
l’aprovació dels projectes per
enderrocar les cases afectades
per la segona fase del Pla Espe-
cial de Reforma Interior (PERI)
que va interposar l’entitat. Se-
gons denuncien des de la plata-
forma, la negativa del consisto-
ri va tenir lloc el passat mes de

maig, en ple període d’estat d’a-
larma, fet que no els va perme-
tre reaccionar i els va deixar
“indefensos”. “Creiem que fer-ho
així, en confinament i amb tots
els serveis tancats al públic, no
ha estat adient. A més, tampoc
vam tenir accés a l’expedient
municipal”, apunten els veïns.
Malgrat aquest nou revés, l’en-
titat no sembla disposada a do-
nar el seu braç a tòrcer i la set-
mana passada es va reunir amb
la Defensora de la Ciutadania lo-
cal per exposar-li el cas i estudiar
els pròxims passos a seguir.

SEGURETAT4Santa Coloma de
Gramenet tindrà nous agents
per reforçar la plantilla dels
Mossos d’Esquadra a la ciutat.
Així ho va anunciar el conseller
d'Interior de la Generalitat de
Catalunya, Miquel Buch, en la
reunió telemàtica de la Junta Lo-
cal de Seguretat del municipi, ce-
lebrada el passat 11 de juny.
Buch es va comprometre a tro-
bar una solució a curt termini
per ampliar el dispositiu local del
cos de la policia catalana davant
les demandes de l'alcaldessa de
Santa Coloma, Núria Parlon,
que va traslladar al conseller la
seva preocupació per l'incre-
ment de robatoris a la ciutat en
els darrers mesos de la crisi sa-
nitària.

“Mentre arriben els Mossos
definitius a Santa Coloma de la
propera promoció, volem de-
manar recursos extraordinaris
de patrulles policials per refor-
çar la plantilla de Mossos d’Es-
quadra de la ciutat”, va apuntar
Parlon, que va afegir que els
darrers incidents vicuts al mu-

nicipi "estan alterant la convi-
vència i el bon veïnatge", gene-
rant procupació entre ciutadans
i comerços locals.

El conseller es va compro-
metre  a estabilitzar la plantilla
un cop surti la nova promoció
d'agents i va assenyalar que els
comandaments policials han de
seguir treballant per “redreçar la

situació el més aviat possible ac-
tuant de manera quirúrgica en el
territori contra els delinqüents”.
L’alcaldessa va celebrar la deci-
sió i també va assegurar que el
consistori farà un “esforç im-
portant de millora de la planti-
lla municipal” amb la incorpo-
ració dels agents que estan a l’Es-
cola de Policia de Catalunya.

La Junta Local de Seguretat de Santa Coloma del passat 11 de juny. Foto: Aj.

Buch es compromet a ampliar
la plantilla local dels Mossos

Protesta | Santa Coloma clama per una mobilitat sostenible
Santa Coloma de Gramenet va ser una de les dotze ciutats que van participar el passat
cap de setmana en una sèrie de concentracions de protesta per reclamar un model de

mobilitat sostenible i denunciar la “paràlisi” dels governs municipals al respecte.
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Sant Adrià

Les multes per la Zona de
Baixes Emissions, al setembre
MOBILITAT4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) ha
anunciat aquest dimecres que el
proper 15 de setembre comen-
çarà a multar els conductors
que circulin sense distintiu am-
biental per la Zona de Baixes
Emissions (ZBE). L’inici de les
sancions -que estava previst pel
passat 1 d’abril- va quedar ajor-
nat amb l’entrada en vigor de
l’estat d’alarma per la pandèmia

del coronavirus. A partir del 15
de setembre, els vehicles afectats
per la regulació no podran ac-
cedir a l’interior de la ZBE de di-
lluns a divendres des de les set
del matí fins a les vuit del vespre.
Aquesta restricció d’accés no
només inclou la ciutat de Bar-
celona, sinó que també afecta
quatre municipis més: Cornellà
de Llobregat, Esplugues, l’Hos-
pitalet i Sant Adrià de Besòs.

La platja del Fòrum, suspesa
per la mala qualitat de l’aigua
MEDI AMBIENT4L’Agència Eu-
ropa de Medi Ambient ha suspès
la qualitat de l’aigua de la plat-
ja del Fòrum de Sant Adrià de
Besòs i demana que es tanqui al
públic perquè banyar-se a l’espai
pot “provocar malalties”. En un
informe recollit per l’Ara, l’or-
ganisme europeu emplaça les
autoritats a complir amb la le-
gislació europea i prendre me-
sures per “reduir la contamina-
ció i eliminar els perills per als

banyistes” en 38 platges de l’es-
tat espanyol, entre les quals la del
Fòrum i la del Rec del Molí de
l’Escala (Alt Empordà). En cas de
rebre aquesta qualificació d’in-
suficient durant cinc anys con-
secutius, l’administració corres-
ponent es veuria obligada a ta-
car la platja permanentment.
L’entitat veïnal Airenet també
denuncia que les platges de Sant
Adrià podrien estan contami-
nades amb metalls pesants.

SERVEIS SOCIALS4L’equip dels
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs ha atès
un total de 3.338 persones du-
rant l’estat d’alarma decretat a
causa de la pandèmia del coro-
navirus. Segons ha informat el
consistori en un comunicat, els
tècnics municipals van gestionar
fins al passat 29 de maig les con-
sultes i les peticions de tramita-
ció de recursos i serveis de 1.848
dones i 1.490 homes i es van dur
a terme fins a 2.327 interven-
cions, amb una mitjana diària de
120 trucades rebudes.

Un dels serveis que més ha
crescut durant el confinament ha
estat el d’àpats a domicili, que ha
rebut 44 noves altes, elevant el
total de veïns que han sol·licitat
ajuda en 138 persones. La ma-
joria de les incorporacions són
ciutadans que no tenien el suport
familiar com per valdre’s per si
sols en una situació de quaran-
tena com la viscuda. Pel que fa
als ajuts per garantir l’accés a
productes bàsics d’alimentació,
l’Ajuntament encapçalat per

Joan Callau ha destinat ínte-
grament la partida municipal
de suport econòmic -prop de
56.500 euros- en 230 ajudes i
321 famílies s’han pogut benefi-
ciar del Programa d’Aliments
Solidaris.

La Generalitat de Catalunya
també ha col·laborat amb el re-
partiment de gairebé mil targe-

tes moneder per garantir l’ali-
mentació dels infants, que alhora
han tingut accés a 144 xecs
proinfància de la Fundació La
Caixa i a 115 targetes si formaven
part d’algun dels Centres Oberts.
Establiments privats com el res-
taurant El Pulpero han col·la-
borat oferint 1.328 menús, una
mitjana de 30 àpats diaris.

Treballadors d’una oficina dels serveis socials en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Els Serveis Socials atenen més 
de 3.000 veïns en l’estat d’alarma

Cultura | Mostra virtual d’art urbà ‘Del mur al llenç’
El Centre Cívic Barceloneta, Digerible i la plataforma Hop organitzen en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Sant Adrià la mostra ‘Del mur al llenç’, una exposició

virtual d’art urbà amb la participació de 110 artistes disponible fins al 25 de juliol. 
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Montgat reclama reprendre
les obres urgents a les platges
SERVEIS4L’Ajuntament de
Montgat ha demanat al Ministeri
de Medi Ambient del govern
espanyol que reprengui les obres
d’emergència d’adequació de les
platges del municipi que van
quedar aturades a causa de la de-
claració de l’estat d’alarma per la
pandèmia del coronavirus. Se-
gons ha informat el consistori en
un comunicat, la previsió és que
les actuacions -que haurien
d’haver-se enllestit sobre el pas-
sat 11 de maig- puguin tornar a
començar a finals d’aquest mes
de juny, coincidint amb l’esta-

bilització de la situació d’emer-
gència sanitària. 

Fins ara l’Ajuntament no-
més ha pogut reobrir l’accés a la
platja de les Barques, l’única
que compleix amb les mesures i
els requisits mínims de segure-
tat establerts pel govern espan-
yol. La resta de zones de bany del
municipi o bé no compleixen
amb el mínim de superfície útil
per respectar la distància social
o bé no presenten un estat que
permeti garantir la seguretat
dels usuaris a causa dels estralls
provocats pel temporal Glòria.

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Tiana ha decidit finalment pos-
posar el projecte de pacificació
de l’avinguda Isaac Albéniz. La
iniciativa -que havia de servir per
guanyar més espai per als via-
nants durant la desescalada- ha
quedat en punt mort a l’espera
de poder consensuar una nova
proposta que pugui satisfer tant
els interessos dels veïns com
els dels comerciants. El plante-
jament inicial contemplava la
instal·lació de dos semàfors per
al control del trànsit entre el ca-
rrer de Sant Jaume i el carrer
d’Antoni Clapés.

Segons va informar el con-
sistori a través de les xarxes so-
cials, les obres d’ampliació i mi-
llora de l’espai per a vianants d’a-
questa artèria del municipi hau-
rien d’haver començat el passat
8 de juny i tenien previst allargar-
se fins al 22 d’aquest mes. Tan-
mateix, el retard en l’arribada de
part del material adquirit i el
malestar d’alguns dels veïns afec-
tats per la proposta va portar l’e-
xecutiu local a plantejar-se l’a-

jornament de la iniciativa. “Vam
consultar el projecte amb els co-
merciants i el van veure bé. No
vam poder fer el mateix amb els
veïns a causa de la situació sani-
tària”, assenyala l’alcaldessa Mar-
ta Martorell, que afegeix que ara
ja no hi ha “tanta necessitat” per
dur a terme la pacificació i que la
proposta es contemplarà de cara

a un possible repunt de la pan-
dèmia a la tardor. 

Pel que fa al material adqui-
rit, Martorell assegura que  tot es
pot “reaprofitar” i que ara la
prioritat és dissenyar un pla per
tal d’adaptar l’entorn de les es-
coles del municipi i així ajustar-
se als nous requisits sanitaris
marcats per la Generalitat.

Operaris realitzen obres a l’avinguda Isaac Albéniz en una foto d’arxiu. Foto: Aj.

Tiana fa marxa enrere i posposa
la pacificació d’Isaac Albéniz

Serveis | Obertes les inscripcions a l’Estiu Jove Tiana
L’Ajuntament de Tiana ja ha obert les inscripcions a l’Estiu Jove Tiana, tota una
bateria d’activitats gratuïtes de tota mena que conjuntament amb el consistori

del municipi veí de Montgat es posen a disposició dels joves del 15 al 24 de juny.  



Amb set jugadors del planter i
sense Klemen Prepelic, la Penya
va tornar a oferir una exhibició de
coratge i de competitivitat ahir a
la tarda contra el Barça. Els de
Carles Duran, però, van perdre el
derbi (96-92) que va servir per
donar el tret de sortida al play-off.

Els verd-i-negres van haver de
remar després d’un inici en el
qual físicament van ser superats
pel seu rival, però quan Neno Di-
mitrijevic va situar el 16-4 al
marcador en una contra, l’equip
començaria una reacció que faria
que el primer període s’acabés
amb un 21-17. Els badalonins
van aconseguir mantenir-se a
una distància propera als vuit
punts durant tot el segon perío-
de, però el resultat al descans se-
ria de -14 (44-30).

El pitjor moment, sens subte,
seria després de tornar dels ves-
tidors, quan la distància fregaria

els 20 punts. L’inici del darrer
quart, però, coincidiria amb un
gran moment del CJB, que va en-
gegar la maquinària de la re-
muntada, que cada minut que
passava semblava més factible.
Els verd-i-negres van estar dos
punts per sota (92-90 i 94-92),
però dos tirs lliures de Nikola Mi-
rotic van esmicolar les opcions de
forçar la pròrroga a la Fonteta.

L’equip tornarà a jugar demà
a dos quarts de quatre contra el
Bilbao Basket, diumenge contra
l’Unicaja, dimarts que ve contra
el Tenerife i dijous contra el Sas-
ki Baskonia.

TORNEN A L’EUROCUP
Per altra banda, dilluns passat el
club va anunciar que el curs que
ve el primer equip tornarà a jugar
l’EuroCup. El president del Club,
Juanan Morales, molt satisfet
amb la gran notícia, ha explicat
què significa això per a la Penya:
“Jugar-la suposa un reforç en el
projecte que vam començar fa
uns anys. Tenim moltes espe-
rances que l’equip competeixi a
molt bon nivell”. 

El dirigent també va destacar
que seguir a Europa converteix
el Joventut en “un destí atractiu
per a més jugadors”.

Neno Dimitrijevic intenta driblar el blaugrana Adam Hanga. Foto: CJB

La Penya cau amb el cap ben alt
en la seva estrena al ‘play-off’

Pau Arriaga
BADALONA

Futbol | Primers moviments de mercat del CF Badalona
Quatre renovacions (Miquel Robusté, Ismael Moyano, Chema Moreno i Valentín Merchán) 

i un fitxatge, el porter Fran Dorronsoro. El CF Badalona ja ha entrat de ple en el mercato amb els 
primers moviments, les renovacions de peces clau de la plantilla i el recanvi de José Miguel Morales.

Dos grups de 10 equips
cadascun, amb una pri-
mera fase de tots contra

tots i una segona fase pel títol i els
ascensos i per evitar baixar a
Primera Nacional. Des de finals
de la setmana passada, l’Adria-
nenc de Lorenzo Rueda ja coneix
la configuració de la temporada
2020-21 de la Divisió de Plata.

Els de Sant Adrià formen
part del grup A de la categoria
(juntament amb Barça B, CH
Bordils, UE Sarrià de Ter, Spor-
ting Alicante, HC Eivissa, CB La-
lín, SD Teucro, CB Burgos i At-
lético Novás) i ja saben que co-
mençaran a competir l’últim cap
de setmana del mes de setembre.
La temporada 2020-21, si no hi
ha cap contratemps, hauria d’ar-
ribar a la seva fi a finals del mes
de maig del 2021.

Esportivament, l’equip ha
tancat la plantilla del curs que ve
amb el retorn de Ferran Cisneros
(procedent del Teucro) i les in-
corporacions de Xavi Alférez,
Matías Galán i l’uruguaià Cris-
thian Rostagno.

L’Adrianenc ja
coneix com serà
la Divisió de Plata

Anna Cruz torna a
la Lliga Femenina
i fitxa per l’Araski

BÀSQUET4Set anys després, la
badalonina Anna Cruz tornarà a
jugar a la Lliga Femenina es-
panyola, concretament a l’Aras-
ki de Vitòria. L’escorta de 33
anys, campiona de la WNBA, de
l’Eurolliga i de campionats na-
cionals a Rússia i Turquia, entre
altres, va marxar de la lliga esta-
tal a finals de la temporada 2012-
13, quan jugava al Rivas.

En un vídeo penjat a les seves
xarxes, la jugadora va dir que te-
nia ganes de tornar a estar a
prop de la seva família després
d’una temporada llarga lluny
d’ells (“el cos m’ho demanava”) i
també que li agradaria que Vitò-
ria sigui la seva “segona casa”.
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Síndria esberladaés el tercer recull de po-
emes publicat per Bel Granya, escripto-
ra i filòloga badalonina al capdavant de
l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i de
les Lletres de Badalona. El llibre inclou
una cinquantena de poemes que s’a-
llunyen de la poesia intranscendent i
aposten per un estil molt més subtil, in-
tel·ligent i, alhora, humà.

Llibres

Síndria esberlada
Bel Granya

L’Escenari Joan Brossa s’ha reinventat per
continuar oferint teatre al seu públic. A
través de l’Escenari Virtual, els especta-
dors podran gaudir de sessions de tea-
tre en directe i gratuïtes via Zoom. Les pri-
meres sessions seran el 21 i el 28 de juny
i presentaran El primer Brossa, un ho-
menatge als primers textos dramàtics
que va escriure l’autor.

Teatre

Escenari virtual
Escenari Joan Brossa

Els fans de Txarango tenen aquests dies
un sentiment agredolç. Si bé estan con-
tents per la publicació de l’esperat quart
disc de la banda, De vent i ales, no poden
obviar que es tracta de l’últim àlbum: Txa-
rango s’acomiadarà per sempre del pú-
blic l’any que ve. Sigui com sigui, enca-
ra els queden concerts per gaudir i can-
çons per escoltar, com A la deriva.

Música

The Greatés una comèdia satírica sobre
l’ascens al poder de Catalina la Gran, em-
peradriu de Rússia, en aquest cas inter-
pretada per Elle Fanning. Aquesta sèrie
de 10 capítols creada per Tony McNamara
arriba a les nostres pantalles a través d’S-
tarzplay, una de les plataformes més
noves però que ja compta amb una
bona oferta audiovisual.

Pelis i sèries

The Great
Tony McNamara

De vent i ales
Txarango

Orgull LGTBI virtual
El PRIDE Barcelona, la principal celebració de l’Orgull

LGTBI a Catalunya, no es podrà fer com s’havia planejat: el
passat 30 d’abril es va fer oficial la suspensió de les activi-
tats programades. Tot i això, l’organització ha estat treba-
llant des d’aleshores per crear un format virtual de la cele-
bració, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny. De moment,
encara no han transcendit gaires detalls de com serà

aquesta proposta telemàtica, però els organitzadors han
generat expectació: “Us assegurem més visibilitat, més
lluita i més celebració que mai”, han assegurat a Twitter.

“Inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Amb
aquests adjectius s’autodefineix Clara Peya (Pa-
lafrugell, 1986), pianista i compositora formada
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), el Taller de Músics i, fins i tot, a un con-
servatori de Sant Petersburg. Peya ha publicat
vuit àlbums i és cofundadora de la companyia
de teatre, dansa i música en directe Les Impuxi-
bles, juntament amb la seva germana Ariadna.
L’any passat va rebre el Premi Nacional de Cul-
tura i el seu darrer treball, Estómac, va guanyar
el Premi Enderrock a millor disc. Tot i que el

confinament va aturar la seva gira, Peya va fer
un concert virtual en el marc de la iniciativa

#StreamingsSolidaris. Ara, amb la desescalada,
ha estat l’artista escollida per inaugurar un nou
festival: Sala Barcelona. Música al Castell de

Montjuïc (del 2 de juliol al 30 d’agost).

C L A R A  P E Y AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser pianista i compositora
Ha tret 8 àlbums i és cofundadora de Les Impuxibles

Famosos

Ha estat escollida per inaugurar un festival
Sala Barcelona és un nou cicle de concerts a Montjuïc 

Contents de poder-la veure en directe
I, en general, hi ha força expectació pel nou festival

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | The Last of Us Part II 
Naughty Dog i Sony publiquen aquest mes de juny la segona entrega del

popular videojoc The Last of Us. Disponible per a Play Station 4.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

MASCARETA

Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un 
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara

HIGIENE

DISTÀNCIA

MOBILITAT

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

i DIA A DIA

Fa temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Minis-
tres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la

vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coin-
cidint amb la fi de l’estat d’alarma.
Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de

mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui man-
tenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tracta-
ment contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt so-
vint i desinfectar els diferents espais és vital.
Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar

mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger. 

Com serà la nova normalitat?

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara. 
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros

Les claus

Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus

Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes. 
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora 



| 16

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 18 de juny del 2020


