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Albiol convoca la Junta
de Seguretat després
de l’incident de Llefià
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L’Esperit Sant farà
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seqüeles de la Covid
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posen la música telemàtica
a la festa de Sant Joan
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“Hem guanyat una batalla, però encara queda molta lluita”, diu Paqui Jiménez, la portaveu dels veïns pàg 10
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Augment considerable
dels maltractaments
a la gent gran durant
el confinament

Quan
els avis
són les
víctimes

Dolors Sabater:
‘Qüestió de seguretat’

Rubén Guijarro:
‘L’antiga normalitat’



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 25 de juny del 2020

Fotos: Jordi Pujolar/ACN



3 | 

línianord.catA fons 25 de juny del 2020

L’Aurora amb l’Olga (voluntària) en un dels seus passejos i l’Antonio amb el Josep (voluntari) menjant xurros. Fotos: Amics de la Gent Gran

Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lu-
sió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demana-
va l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incon-
dicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu mal-
tractador, que acostuma a ser el
seu fill o algun familiar proper,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a aquesta publicació. 

Segons les dades que publi-
cava recentment la Diputació de

Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la sego-
na quinzena del mes de febrer
fins a l’inici del confinament es
van registrar 52 casos d’abusos,
mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb

un total de 112 casos. A més, l’in-
forme de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran mal-
tractada és en un 80% de les si-
tuacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-

nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víc-
tima i les tipologies més fre-
qüents d’agressions són psicolò-
giques, de negligència i econò-
miques”, confirma l’estudi.

Les xifres parlen per si soles.
L’any 2019 la Diputació va de-
tectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 ho-
mes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es tro-
ben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles. 

El director d’Amics de la
Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

és menys identificable “perquè
en la majoria de les situacions no
es tracta d’una violència física
sinó psicològica, econòmica o
institucional”. “Sovint parlem
d’un maltractament inconscient.

Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menys-
prear-la”, exemplifica Aquiles. 

Actualment, Amics de la
Gent acompanya uns 2.600
avis de 13 comarques catalanes.
L’exèrcit de voluntaris que té

desplegat aquesta entitat tre-
balla per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els volunta-
ris serveixen d’eina per detec-
tar els maltractaments que pa-
teixen les persones que l’entitat
acompanya. 

“Nosaltres, en entrar a les ca-
ses, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves
cases, perquè si no això implica
que molts cops no podem plan-
tar cara al maltractador”, con-
clou Aquiles fent referència al fet
que a la vellesa les persones
tendeixen a ser tractades com si
fossin infants i poden perdre
controls tan bàsics com el per-
mís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva. 

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu

Júlia Gamissans
BARCELONÈS NORD
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Els semàfors

Objectiu Venus
El Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya ha donat la raó als veïns del
bloc Venus de Sant Adrià i ha condem-
nat el Consorci de la Mina a reactivar

l’enderrocament de l’edifici, una actua-
ció que porta paralitzada una dècada.

pàgina 10

Handbol Adrianenc
L’ambiciós projecte de retorn del con-
junt lila a la Divisió de Plata està més

clar cada dia que passa: des de principis
d’aquesta setmana, l’equip de Lorenzo
Rueda ja coneix el seu calendari per al
primer tram de la temporada 2020-21. 

pàgina 12

Aj. de Montgat
L’edició d’enguany de la Festa Major de
Sant Joan a Montgat ha estat marcada

per la situació d’emergència sanitària. El
consistori ha apostat per programar des
del passat 19 de juny activitats que com-

binen actes presencials amb virtuals. 
pàgina 11
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Als mitjans que tant
ens sol·liciten aquests
dies: 1) El racisme ha

existit sempre, arribeu tard. 2) Hi ha
moltíssimes veus a l'antiracisme i sem-
pre opteu per les mateixes. 3) Les per-
sones racialitzades som més que el ra-
cisme que patim. També podem parlar
d'altres temes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Maria Belón llegia La
sombra del viento a Tai-
landia quan va arribar el

tsunami. Va salvar la vida però va per-
dre la capacitat de llegir per culpa del
que s’anomena estrés post traumàtic.
“Terminé el libro tres años después.
Cerré la tapa, lloré y pensé que por fin
estaba curada”.

@turro_c

Poc es diu que el re-
brot d’Alemanya va co-
mençar en una empresa

on sembla que no hi ha ni Equips de
Protecció Individuals (EPIs) adequats,
ni distància de seguretat. Que molts po-
seu la mirada en la irresponsabilitat de
la gent i us oblideu de la irresponsa-
bilitat dels empresaris.

PSOE, PP y Vox evitan
que el Congreso inves-

tigue a Felipe González y
los GAL. POSE, PP y Vox evitan que el
Congreso investigue al emérito Juan
Carlos por presuntos sobornos. Al final
resultará que PSOE, PP y Vox no son tan
diferentes. Una auténtica tomadura
de pelo.

@pauv1979@aladdin_azr @DanielL83412758

Tribuna

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

Qüestió de seguretat
Ha passat un mes i mig d’ençà del
canvi d’alcaldia al qual ens va abocar la
dimissió de Pastor, i les úniques dues
mesures constatables del govern po-
pulista de dretes de García Albiol il·lus-
tren clarament el seu tarannà: l’intent
d’apujar-se el sou via dietes, que va ser
tombat per l’oposició, i un ús demagò-
gic de la seguretat que mereix posar la
ciutat en alerta.  

Som encara enmig de la pandèmia de
la Covid-19, que ens ha demostrat dues
coses: d’una banda, que l’OMS té mol-
ta raó quan defineix la seguretat huma-
na com quelcom que va molt més enllà
de la tasca i les mesures policials i, de l’al-
tra, com és d’eficaç la prevenció. Dues lli-
çons a les quals el govern municipal ba-
daloní del PP gira l’esquena.
Perquè com molt bé diu
l’OMS, les administracions
públiques s’han d'ocupar de
la seguretat humana, és a dir,
de preservar la vida digna,
d’assegurar el sosteniment de
la vida i, per tant, de la pre-
venció del risc a tots nivells. Alimenta-
ció, salut i habitatge passen a ser també
prioritats a incloure en un pla de segu-
retat, però a Badalona quan el govern del
PP parla de seguretat intenta fer creure
que només amb més policia reactiva es
resoldrà tot. El model policial que defensa
el PP no es basa en la prevenció, sinó tot
el contrari, i això l’aboca al desastre. En
seguretat, com en salut, la prevenció és
clau. Comparativament, seria com si
davant la Covid-19 decidissin no aplicar
les mesures de distanciament i higiene
i convertissin tots els equipaments  en
UCIs comptant que tota la població
acabaria en estat greu, atès que no es fa-
ria cap tipus de tasca preventiva. No té
sentit en sanitat, tampoc en la part po-
licial de la seguretat.

Badalona és exemple dels greus es-
tralls socials i econòmics d’aquesta pan-

dèmia. Als carrers augmenta la tensió,
per la incertesa, per la fam, la falta d’ha-
bitatge... i pels robatoris. També per la
manca de mesures municipals en pro de
la ciutadania. No passa només a Bada-
lona. Parlem de lamentables robatoris de
petit format sovint molt violents, al car-
rer o en establiments, i de lamentables
robatoris a gran escala, de guant blanc,
perpetrats amb silenci i impunitat per po-
lítics, grans fortunes i empreses, o fins i
tot pel propi cap d’Estat, un rei podrit de
corrupció que és notícia d’actualitat.
Però quan al carrer es protesta i reacciona
pels robatoris sovint es deixa de banda
aquests grans estafadors, que tampoc són
perseguits pel sistema policial i judicial
com pertocaria. I cal tenir-los molt pre-

sents, perquè formen part de tot aquest
sistema de frau al poble que cal comba-
tre, sobretot quan la resposta a favor de
preservar la vida s’està posant majori-
tàriament des del voluntariat. S'està co-
brint el repartiment alimentari, l’atura-
da de desnonaments i el suport per tra-
mitar l’ajut vital que ha instaurat l’Estat.
Tres iniciatives col·lectives, del poble que
salva el poble, que haurien de tenir res-
posta des de l’administració pública
perquè són autèntics problemes de se-
guretat humana. Perquè requereixen
respostes estructurals de justícia social,
de lluita contra les desigualtats.

Però a Badalona el PP d’Albiol apro-
fita el tràgic drama humà de la víctima
de robatori greument ferida a Llefià, fa
pocs dies, per intentar ressuscitar la in-
adequada Unitat Omega, desmantella-
da per inapropiada ara fa precisament

5 anys. Perquè s’entengui bé, fer veure
que tenir una unitat antiavalots és una
solució eficaç contra els robatoris i
atracaments és, com diu la dita, tenir tos
i rascar-se l’entrecuix.

La Unitat Omega és molt costosa eco-
nòmicament i organitzativament, ja que
hipoteca un nombrós equip d’agents, al-
tament gratificats amb plusos econòmics
i preparats i dotats per a una feina que
no hauran de fer, concentra formació an-
tiavalots que no és transferible i no té cap
funció preventiva contra els robatoris o
altres delictes ni exerceix tasques d’in-
vestigació. De fet, quan es va desman-
tellar el juny del 2015 vam aportar in-
formes tècnics que demostraven que, a
més de ser il·legal –els ajuntaments no

tenen competències per ex-
ercir tasques antiavalots–,
aquesta unitat no havia ser-
vit per evitar delictes. Els
agents alliberats un cop des-
mantellada es van poder su-
mar a l’organització basada
en la prevenció i la proximi-

tat, un sistema que va resultar altament
eficaç: la prevenció planificada.

El que cal és seguir augmentant el
nombre de professionals dedicats a les
tasques de seguretat policial, atesa la gran
quantitat de jubilacions que es produei-
xen els darrers anys dins del cos de la Gu-
àrdia Urbana, en el marc d’un Pla de Se-
guretat Humana que ha d’actuar en els
àmbits socials i econòmics bàsics, pla-
nificant en mode preventiu la resolució
de conflictes i la prevenció –valgui la re-
dundància–dels delictes. I cal, sobretot,
reforçar el model policial de proximitat
(recordem que des del 2017 es va doblar
l’horari de guàrdia de barri però que fal-
ta personal per cobrir-lo) i sumar-hi la
convocatòria dels Consells de Seguretat
participatius, per districtes. Urgent.

El que segur que no cal és enganyar la
població ressuscitant fantasmes del passat.

Alimentació, salut i habitatge
passen a ser també prioritats a incloure

en un pla de seguretat
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Tiana fa marxa enrere i posposa 
la pacificació d’Isaac Albéniz1

2 La gent gran a Badalona

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

Operatiu policial contra una organització 
de narcotraficants a Badalona

Guanyem ofereix un espai per ajudar les famílies 
que vulguin demanar 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.

Les millors
perles

La direcció de la presó de Brians 1 ha hagut de retirar el gel hi-
droalcohòlic que havia posat a disposició de les recluses per
rentar-se les mans. El motiu? Els funcionaris van trobar algunes

de les preses emborratxant-se amb cubates fets amb aquest líquid,
que els podria haver provocat una greu intoxicació.

Apple haurà d’indemnitzar un noi xinès de 23 anys que po-
dria perdre l’oïda després que un auricular d’aquesta
marca (un AirPod) se sobreescalfés i li explotés a l’orella

mentre feia una videotrucada. De seguida, el jove va anar a
l’hospital més proper, on van decidir que calia operar-lo.

Trump es va quedar sol en el que havia de ser el seu primer acte
multitudinari des de l’inici de la pandèmia. L’obligació de reser-
var lloc per poder assistir a l’esdeveniment va donar peu a tot un

boicot. A través de l’aplicació Tik Tok, milers de persones es van orga-
nitzar per reservar seients i no assistir a l’acte. Va ser el TikTokGate.

Al’Ecce Homo de Borja li ha sortit una germaneta. És una
còpia d’una Immaculada de Bartolomé Esteban Murillo
que es trobava a València. El propietari va pagar 1.200

euros a un restaurador de mobles perquè netegés la peça. El
resultat, desastrós. Els experts parlen de “canvis irreversibles”.

Que et destrossin el cotxe i, “per compensar-te”, et donin dues
tauletes de xocolata. És el que li ha passat a una noia estatuni-
denca que havia deixat el seu cotxe al pàrquing d’un super-

mercat. “Perdona pels danys que li he fet al cotxe, no em puc perme-
tre pagar la reparació, però aquí et deixo xocolata”, deia una nota.

A les xarxes

@MohamedElAmrani: Un concert al Li-
ceu per a més de 2.000 plantes. Pot agra-
dar més o menys, però la foto és molt po-
derosa. És art.

@SergiMaranya: Un brot detectat en
una residència de gent gran de Lleida
causa un mínim de divuit contagis per
coronavirus.

#LleidaPreocupa

@GirbauValenti: Viatge de noces de Felip
i Letícia el 2004. Un dispendi de 500.000
euros finançat pel Rei i Navilot, empresa
propietària de Josep Cusí, “soci” del rei.

#Mr&MrsSmith #ConcertPerAPlantes

Aire fresc

El mes passat reflexionava aquí
sobre què té pendent l’alcaldia de
Badalona. Avui, sobre què n’es-
perem de l’alcalde Garcia. En ge-
nèric, la pregunta podria ser més
senzilla: per què serveix l’alcalde?
La resposta està a l'altura de qual-
sevol alumne de l'ESO. Un alcalde
serveix per millorar la vida dels
seus veïns i fer progressar la ciutat
perquè sigui més agradable de
viure-hi, tant per als que hi resi-
deixen com per als que vulguin
visitar-la o instal·lar-s’hi. Si la cosa
és així d’òbvia i partim de la base
que té competències per adminis-
trar un pressupost en aquesta di-
recció, per què és tan difícil que a
Badalona hi hagi alcaldes trans-
formadors d'aquests que deixen
una petjada perceptible a la seva
ciutat per molts anys?

L’alcalde és un líder impor-
tant per a la ciutadania, tot i que
amb un lideratge diferent del d'un
primer ministre. No hi ha un go-
vern formal o oposició dins el con-
sistori. L'alcalde no és el líder for-
mal d'una part majoritària dins
d'un parlament. Tot i que ha estat
escollit per majoria de vots, ha
d'ocupar la posició de líder de tots
els regidors, independentment
que li donin suport o no de ma-
nera individual. Això vol dir que
l'alcalde té responsabilitats cap a
tots ells i el seu lideratge ha de re-
flectir-ho. Aquest és un dels prin-

Què se n’espera de l’alcalde?
per Estanis Alcover i Martí

cipis naturals que s’esperen
d’un alcalde.

En una visita de represen-
tants de la premsa local catalana
a l’Escola d’Administració Pú-
blica de Catalunya, se’ns va ex-
plicar que –no cito textualment,
sinó de memòria– la presidèn-
cia efectiva d’un alcalde assegura
que tots els regidors tinguin l'o-
portunitat de ser escoltats. D’a-
questa manera ajuda que les de-
cisions controvertides i difícils
es prenguin en un ambient més
relaxat i entenedor. L’argument:
si l'alcalde decideix situar-se a
una banda en la reunió del con-
sistori i, activament, suprimeix
els punts de vista minoritaris,
estarà atacant l’altre i no seguirà
el procés correcte. Així doncs,
espero de l’alcalde Garcia que
comprovi que tots els regidors
hagin tingut l'oportunitat d'ex-
pressar les seves opinions, fins i
tot encara que siguin oposades a
les seves, cosa habitual.

En una ciutat com la nostra,
políticament convulsa, l'alcalde
té una posició ideal per fomen-
tar les relacions positives entre
els diferents elements del go-

vern local, sent el principal mo-
del de comportament. És la pri-
mera roda de l’engranatge que
fa funcionar una ciutat. Bada-
lona està per davant de tots els
regidors junts, primer també
que l’alcalde i molt per sobre de
la lluita de partits. Tots han de
tenir clar que són elegits per ser-
vir al poble badaloní, indepen-
dentment del pensament de ca-
dascú i de les pressions dels
partits que els empenyen. Per-
què precisament el poble, en ge-
neral, i per tant els badalonins,
consideren l’alcalde com una in-
fluència en els estàndards esta-
blerts d'un bon comportament
governamental i ètic. 

Així, què se n’espera de l’al-
calde Garcia? Que el seu man-
dat estigui caracteritzat per la
justícia (una apreciació de la
justícia natural) i per la cons-
ciència de ser el líder de tots els
regidors, no només d'aquells
que li donen suport. Només
així es farà la feina precisa. Cal
un alcalde transformador, d'a-
quests que deixen una petjada
perceptible a la seva ciutat. A
veure si ho sap fer.
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Tribuna

Després de tantes setmanes de confina-
ment i d’incerteses sobre el futur, Badalona
torna a obrir les portes i a viure més en-
llà de les nostres habitacions. La sensació
de recuperar part de la rutina ens podria
confondre i fer pensar que hem tornat a la
normalitat. El president del govern, Pedro
Sánchez, fa servir el concepte “nova nor-
malitat”; a Badalona, potser hauríem de
dir-li “antiga normalitat”.

Després de moltes sotragades, la po-
lítica de la ciutat torna al 2011, quan Al-
biol va ser alcalde per primer cop, gaire-
bé una dècada després. Tothom sap en què
consisteix la normalitat d’Albiol: a l’opo-
sició, vendre Badalona en negatiu i dir que
té la solució de tots els problemes; a l’al-
caldia, vendre fum, dir molt i no fer res. La
normalitat, per a l’alcalde del PP, és eli-
minar la regidoria de Feminismes –deu ser
que no li troba utilitat–. I tanmateix, la pri-
mera mesura que intenta tirar endavant
és apujar-se el sou en un context de crisi
econòmica. Per desgràcia, ja no sorprèn
veure un dirigent del Partit Popular fent
aquest tipus de pràctiques. Sort que hi ha-
via l’oposició per evitar-ho. La normalitat,

per a ell, és saltar-se el confinament i anar-
se’n a València a veure un partit de bàs-
quet a porta tancada durant l’estat d’a-
larma. Mentre la resta de ciutadans encara
no podíem sortir de la regió sanitària per
veure un familiar, Albiol es pensa que està
per sobre del bé i del mal i que ell sí que
pot viatjar, i fins i tot convidar un altre re-
gidor –i funcionaris públics–a saltar-se el
confinament. Sort que hi havia l’oposició
per denunciar-ho. La normalitat, per a l’ac-
tual alcalde, és voler obrir les platges per
la revetlla de Sant Joan sense pensar que
es poden produir aglomeracions greus per
a la salut i la seguretat de la ciutadania. Sort
que l’oposició vam pressionar i vam acon-
seguir que rectifiqués. 

L’antiga normalitat a Badalona, quan
Albiol era alcalde, el 2011, era la propa-
ganda institucional i el populisme. Expli-
cava tot un munt de coses que faria i que
després no feia. Ni els llibres de text gra-
tis, ni la nova piscina municipal, ni tan sols
va ampliar el nombre d’agents de la Gu-
àrdia Urbana, ja que durant el seu man-
dat es van perdre 23 places. L’antiga nor-
malitat era la de les retallades: en segure-

tat, en personal, en Serveis Socials, en man-
teniment, en neteja... La dificultat en la ges-
tió de l’Ajuntament d’avui dia té l’origen
en el seu mandat. Això no hi ha ningú que
ho posi en dubte. 

Els exemples de venda de fum d’aquest
mes de govern d’Albiol són molts: 

- Va anunciar la posada en marxa d’u-
na patrulla de motos per la muntanya,
quan ja existia des de feia anys, i que des-
prés de la roda de premsa ens comenten
que no patrullen ni de lluny amb la regu-
laritat que van comunicar.

- Va anunciar la posada en marxa d’un
pla de desinfecció dels contenidors, quan
ja es feien desinfeccions diàries a tots els
barris durant el govern anterior, i es pot
comprovar fàcilment donant una ràpida
ullada a les xarxes socials.

- Va fer una presentació als mitjans de
comunicació parlant de totes les mesures
de seguretat que instauraria a les platges
a l’inici de la temporada de bany. Va pro-
metre agents cívics a la sorra que encara
no hem vist, una barca més per recollir bru-
tícia de l’aigua que ningú ha vist, uns seg-
waysper als agents que no existeixen i va

arribar a dir a TV3 que tenim uns nous mit-
jans tecnològics per controlar l’afluència
de les platges que només es troben en la
imaginació del nostre alcalde.

I en qüestions de seguretat, queda clar
que ell no és la solució de res. A les xarxes
socials, cada vegada llegim més la frase
"això amb Albiol no passava", expressant
amb ironia que les seves receptes són bui-
des i les seves solucions inexistents. 

Molt més greu és intentar tapar-ho tot
amb la màscara del racisme. Com és el cas
d’un terrible succés que va tenir lloc dissabte
passat quan un individu marroquí va in-
tentar robar a un veí de Llefià i el va llan-
çar escales avall provocant-li danys molt
greus. Per guanyar-se els aplaudiments en-
tre els veïns presents al lloc dels fets, va dir
que l’Ajuntament es personaria com a
acusació popular en aquest cas per fer-lo
fora del país, però qualsevol que sàpiga de
dret sap que una institució local només està
legitimada per presentar-se en casos de vio-
lència de gènere i, per tant, no serà adme-
sa. Una vegada més, fum. Aquesta és la nor-
malitat d’Albiol. Per desgràcia, una antiga
normalitat que ja coneixem a Badalona.

per Rubén Guijarro, regidor del PSC de Badalona

L’antiga normalitat
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POLÍTICA4L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, ha
sol·licitat la presència del con-
seller del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya,
Miquel Buch, a la pròxima ses-
sió de la Junta Local de Segure-
tat, convocada per al  6 de juliol.
Tal com han demanat també
els grups de l’oposició, l’objectiu
de la petició és poder abordar de
manera urgent els “problemes
d’inseguretat i convivència” que
es produeixen en alguns punts de
la ciutat, després que dissabte un
home fos ingressat en estat greu
després de patir un intent de ro-
batori.

Els fets van tenir lloc cap a
les 15.30 hores al barri de Lle-
fià quan un jove va intentar ro-
bar el mòbil a un home fent-li
una estrebada. La víctima va
provar de defensar-se i va aca-
bar caient i patint un trauma-
tisme al cap. Entre diversos
veïns van aconseguir retenir

l’atracador -que aquest dimarts
ha entrat en presó provisional-
fins que la policia se’l va em-
portar detingut. El consistori ja
ha informat que es personarà
com a acusació popular en el cas
-una acció que, segons  l’advo-
cat Rafael Mendoza, no és pos-
sible legalment- perquè “al de-
linqüent li caigui la pena més
alta, entri a la presó i quan sur-
ti l’expulsin al seu país”. “Vull

ser contundent. Aquest tipus de
persones que es dediquen a de-
linquir i a crear problemes no
tenen lloc a Badalona”, va as-
segurar dissabte Albiol. 

Més enllà de la Junta de Se-
guretat, el popular ha reiterat
que vol recuperar la polèmica
Unitat Omega d’antidisturbis
per a actuacions ràpides i que es
pretén augmentar un 10% la
plantilla de la Guàrdia Urbana.

Xavier García Albiol, en una compareixença aquesta setmana. Foto: Aj.

Albiol convoca la Junta de
Seguretat per l’incident a Llefià
» L’alcalde demana la presència a la reunió del conseller Buch 
i reitera la seva intenció de recuperar la polèmica Unitat Omega

Guanyem ofereix ajuda per
demanar l’Ingrés Mínim Vital

SOCIETAT4El grup municipal
de Guanyem Badalona En Comú
ha decidit obrir el seu ateneu per
poder ajudar tots aquells veïns
que vulguin demanar l’Ingrés
Mínim Vital. La formació lide-
rada per Dolors Sabater consi-
dera que el govern de l’alcalde de
Badalona, Xavier García Albiol,
no està oferint aquesta assis-
tència a l’hora de fer tots els trà-
mits per sol·licitar l’ajuda esta-
tal, tal com ja van denunciar di-
verses entitats la setmana pas-
sada. “Badalona és una de les
ciutats que més pateix la crisi,

amb moltes famílies amb difi-
cultats per accedir a recursos bà-
sics. Les institucions haurien
de garantir que ningú es quedi
enrere i tothom tingui possibili-
tat de demanar l’Ingrés Mínim
Vital”, assenyala la portaveu del
grup, Nora San Sebastián. Se-
gons denuncien des de Guan-
yem, moltes persones que com-
pleixen els requisits per sol·lici-
tar l’ajuda “no tenen els mitjans”
o necessiten assistència. El par-
tit ja ha anunciat que està tre-
ballant per poder obrir l’espai a
partir del 29 de juny.

Una desena de detinguts 
en una operació antidroga

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir a Badalona
divendres passat un total de deu
persones en el marc d’un ope-
ratiu per desmantellar una or-
ganització criminal dedicada al
tràfic de drogues. El dispositiu
policial va començar a primera
hora del matí i va consistir en
una desena  d’entrades a domi-
cilis relacionats amb aquesta
organització de narcotraficants
situats a Badalona i a Lliçà de
Vall. Durant l’actuació, els agents
van intervenir importants quan-
titats de droga, diners en efectiu,

vehicles i fins i tot armes de
foc. La desena de detinguts estan
investigats com a presumptes
autors d’un delicte de pertinen-
ça a grup criminal i d’un altre de-
licte de tràfic de drogues.

Per altra banda, i segons va
informar el consistori en un co-
municat, la Guàrdia Urbana de
Badalona i la Policia Nacional
van desallotjar i identificar tam-
bé divendres tots els inquilins
d’un assentament il·legal al ba-
rri de Montigalà que estava ge-
nerant “problemes de convivèn-
cia i seguretat” entre els veïns. 

El PSC insta Albiol a restablir
el servei de bany adaptat

SERVEIS4El grup municipal del
PSC ha recollit les reclamacions
de la plataforma Deixem de ser
Invisibles i ha demanat al govern
de Xavier García Albiol que “res-
tableixi de manera immediata”
el servei de bany adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda
a les platges de Badalona. Segons
denuncien els socialistes en un
comunicat, l’Ajuntament ha
apostat per anul·lar aquest ser-
vei en comptes d’adaptar-lo amb

les mesures sanitàries adients
per tal que es pugui realitzar amb
seguretat. “És una profunda
manca de respecte per part del
govern del PP haver anul·lat el
servei de bany adaptat, sense
adaptar-lo a la nova normalitat.
Ho ha fet sense explicacions ni
diàleg”, apunta el regidor Chris-
tian Carneado, que assenyala
que l’executiu anterior tenia pla-
nificada la implementació de
nous punts de servei.

Tribunals | Desestimat el recurs per la taxa dels pisos buits
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs interposat per l’Ajuntament de Badalona con-

tra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va declarar
nul·la la taxa municipal sobre els pisos buits que va ser aprovada al plenari el 2016.



línianord.cat 25 de juny del 2020

Santa Coloma

9 | 

Un grup de veïns apallissa un
jove per haver robat a una àvia
SUCCESSOS4Un grup de veïns
va agredir un jove dissabte pas-
sat per haver robat violenta-
ment a una dona de 82 anys a
Santa Coloma. Els fets van tenir
lloc sobre les vuit del vespre en
un bar de la zona de Can Pei-
xauet, quan el lladre va apropiar-
se violentament de la cadena d'or
que portava la víctima, que es-
tava asseguda en una de les tau-
les de l'establiment i va requerir
atenció mèdica per lesions de
poca gravetat. El furt va ser pre-
senciat per diversos clients del
bar, que van decidir perseguir el

jove fins a atrapar-lo i li van pro-
pinar múltiples cops sobretot a
la zona del cap. Un cop reduït, el
grup de veïns va retenir el lladre
fins a l'arribada dels Mossos
d'Esquadra. El jove -que va ser
detingut pel robatori amb vio-
lència de la cadena d'or- ja ha
passat a disposició judicial i,
malgrat presentar lesions lleus,
no va voler interposar denúncia
contra el grup de veïns que el van
agredir. A través de les xarxes so-
cials s'ha fet viral un vídeo on es
pot comprovar la duresa de l'a-
gressió que va patir el lladre.

SALUT4L’Hospital de l’Espe-
rit Sant de Santa Coloma de
Gramenet ha començat a treba-
llar per fer el seguiment dels pa-
cients positius per coronavirus
que han tingut seqüeles o com-
plicacions després de passar la
malaltia. El projecte -que s’està
realitzant des de mitjans del
mes de maig en estreta col·la-
boració amb els Centres d’A-
tenció Primària (CAP) del mu-
nicipi dependents de l’Institut
Català de la Salut- té l’objectiu
d’assegurar que les persones
afectades reben l’atenció ade-
quada i evitar que hagin de fer
“visites innecessàries” a algun es-
pecialista o metge de família.

La unitat funcional creada
especialment per a aquesta ini-
ciativa compta amb una infer-
mera especialitzada en la gestió
de casos postcovid per tal de fa-
cilitar l’atenció i la valoració
conjunta dels pacients que man-
tenen símptomes persistents de
la malaltia. Tanmateix, aquest
nou equip no només tractarà
amb persones que ja es troben

als seus respectius domicilis,
sinó que també farà un treball de
seguiment de tots aquells casos
positius o bé acabats de donar
d’alta del Servei d’Urgències de
l’Hospital de l’Esperit Sant o
bé que tinguin pendent els re-
sultats de la prova PCR de de-
tecció de la malaltia. La intenció
és col·laborar amb els metges de

família per detectar precoçment
possibles anomalies i mantenir
controlades totes aquelles per-
sones que hagin tingut compli-
cacions amb la Covid-19. El Ser-
vei Català de la Salut impulsa
aquests tipus de formats hí-
brids d’integració d’unitats en al-
tres àmbits com el treball social
o les entitats locals.

Charo Porron, la infermera gestora de casos postcovid a l’Esperit Sant. Foto: FHES

L’Esperit Sant farà el seguiment
de casos positius amb seqüeles

Política | Serrano, primer secretari del PSC al Barcelonès Nord
El portaveu del grup municipal del PSC a Santa Coloma de Gramenet i primer tinent d’al-
caldia de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, Esteve Serrano, 
ha estat reelegit com a primer secretari de la federació socialista del Barcelonès Nord.
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Sant Adrià

L’aprovació del pla urbanístic
de les Tres Xemeneies, al juliol
POLÍTICA4La Generalitat i con-
sistoris implicats estan accele-
rant l’aprovació del Pla Director
Urbanístic de l’entorn de les
Tres Xemeneies. Segons informa
l’Ajuntament de Badalona en
un comunicat, l’alcalde Xavier
García Albiol es va reunir la set-
mana passada amb represen-
tants del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat del Govern
català per tractar el tema i es va
acordar que els pròxims dies es
faria una sessió de treball ober-
ta a tots els grups municipals
tant de Badalona com de Sant

Adrià de Besòs amb la intenció
que l’aprovació de la memòria
del projecte es pugui portar als
plens el juliol. Des de la Plata-
forma per la conservació de les
Tres Xemeneies qualifiquen de
“totalment especulativa” la pro-
posta que es vol tirar endavant
i alerten dels riscos que suposa
incrementar la superfície desti-
nada a l’habitatge en una zona
“potencialment inundable”, se-
gons l’Agència Catalana de l’Ai-
gua. A l’espera del veredicte del
Ple, l’entitat confirma que pre-
sentarà al·legacions.

Revés judicial contra el Con-
sorci del Barri de la Mina. El Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) ha condemnat
aquest ens -format pels ajunta-
ments de Sant Adrià de Besòs i
Barcelona, la Generalitat i la
Diputació de Barcelona- a reac-
tivar l’enderrocament del bloc
Venus, una actuació que porta
paralitzada una dècada. En la
sentència, que prové d’un recurs
presentat pels inquilins el 2016,
el TSJC considera que el Con-
sorci ha vulnerat els drets dels
veïns del deteriorat edifici per la
seva “patent inactivitat” a l’hora
d’executar el Pla Especial de
Reordenació i Millora del Barri
de La Mina (PERM), el projec-
te aprovat el 2009 que contem-
plava la demolició de l’immoble.

“Hem guanyat una batalla,
però encara queda molta lluita.
Almenys s’ha fet justícia. Ara

ens  toca seguir”, assenyala Paqui
Jiménez, una de les inquilines
afectades i la líder del col·lectiu de
veïns. Jiménez celebra la decisió
del tribunal, però assegura que,
després de prop de 20 anys de
lluita, l’única cosa que volen els 47
denunciants és que tot això aca-
bi i que si es presenten al·lega-
cions es resolguin com més aviat
millor. “Els últims anys de lluita
han estat molt durs. És molt

complicat explicar el que se sent
després de viure tants anys en un
edifici tan deteriorat com aquest”,
apunta la portaveu dels veïns. 

Si el Consorci no presenta re-
curs al respecte, el següent pas
serà enviar l'expedient del cas al
Jurat d'Expropiació de Cata-
lunya, que decidirà sobre el
preu just dels habitatges, el gran
punt de discrepància entre ad-
ministració i veïns.

L’edifici Venus del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Foto: ACN

Indústria | Entitats presenten un mapa de zones contaminades
La Marea Verde ha presentat els resultats d’una investigació sobre la contaminació del sòl a
Sant Adrià i Badalona. L’entitat ha conformat un mapa interactiu amb tots els punts amb
presència de contaminants, ja sigui pel passat industrial o les noves fonts contaminants.

Anton Rosa
LA MINA

El TSJC obliga a enderrocar 
el bloc Venus:  “S’ha fet justícia”
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Tiana estudia posar denúncia
pel robatori de la pancarta

SUCCESSOS4L’Ajuntament de
Tiana està estudiant denunciar
el robatori de la pancarta a favor
de la llibertat dels presos polítics
que penjava del balcó del con-
sistori i que va ser sostreta per un
grup de persones dimecres de la
setmana passada. Els fets -que
van tenir lloc de matinada- han
estat reivindicats pels Segadors
del Maresme, una agrupació
que a través de les xarxes socials
també ha presumit de ser l’au-
tora del robatori de les pancar-
tes despenjades als municipis de
Teià i Premià de Dalt. “És la

quarta vegada que ens la roben
durant aquest mandat. Cada
cop la posem més amunt, però
venen tots vestits de negre amb
una perxa molt gran i aconse-
gueixen despenjar-la”, apunta
l’alcaldessa de Tiana, Marta
Martorell, que assegura que,
malgrat els diversos incidents,
tornaran a penjar la pancarta de
la façana en breus, ja que comp-
ten amb un acord plenari per po-
sar-la. Pel que fa als responsa-
bles, l’Ajuntament contempla
unir-se amb altres consistoris
per posar denúncia conjunta.

MONTGAT4L’edició d’enguany
de la Festa Major de Sant Joan
a Montgat ha estat marcada per
la situació d’emergència sanità-
ria per la pandèmia del corona-
virus. El consistori ha apostat per
programar des del passat 19 de
juny una sèrie d’activitats per a
tots els públics que combinen els
actes presencials amb afora-
ment limitat (per garantir que es
respecta la distància de segure-
tat) i les iniciatives virtuals.

El tret de sortida de la tradi-
cional festivitat va tenir lloc el 19
de juny amb un pregó teatralit-
zat a càrrec del Centre Recreatiu
i Cultural i amb un lipdub orga-
nitzat pels veïns i veïnes de l'As-
sociació Veïnal del Nucli Antic i
de Monsolís. El punt fort de la
jornada, però, van ser els con-
certs de música jove, que van
comptar amb la presència tele-
màtica de la cantautora de Te-
rrassa Mabel Flores i del grup
musical femení del Camp de
Tarragona Roba Estesa. El cap
de setmana va estar protagonit-
zat per les activitats esportives,

com un “tastet” d’esports de
mar organitzat per l’escola de
vela, i també per l’estrena de l’o-
bra de teatre La Poseïda de la
companyia CRiC de Montgat.

A la nit de la revetlla de Sant
Joan, la comissió de festes va
programar el concert també te-
lemàtic de la banda Infumables
i dels Retro’s, una alternativa a

les tradicionals actuacions  que
per qüestions sanitàries i d’afo-
rament no podien organitzar-se
aquest any. Finalment, la clo-
enda de la Festa Major servirà
per fer un sentit homenatge a to-
tes les persones que han perdut
la vida pel coronavirus i amb un
vídeo mappingÒpera Show a la
plaça de la Vila. 

Un dels concerts de la Festa Major de Sant Joan a Montgat. Foto: Aj.

La festa de Sant Joan recupera 
el carrer sense oblidar la pantalla

Tiana | Junts titlla de “pla fallit” la pacificació d’Isaac Albéniz
El grup municipal de Junts per Tiana preguntarà al pròxim ple el cost del projecte de paci-
ficació de l’avinguda Isaac Albéniz, un pla que han titllat de “fallit” i que asseguren que s’ha

fet “tard”, “sense cap pla de mobilitat” i sense obrir un espai de participació ciutadana. 



Si fa dues setmanes es feia oficial
que l’Estadi Municipal de Bada-
lona seria la seu dels partits del
play-offd’ascens a Segona B del
grup català de Tercera, des de fi-
nals de la passada comença a
prendre força la possibilitat que
els partits es juguin amb públic.

De fet, en el protocol disse-
nyat per la Federació Espanyola
de Futbol (RFEF), pel que feia a
aquestes fases d’ascens donava
les competències als governs, de
manera que serà el Departa-
ment de Salut de la Generalitat
qui tindrà l’última paraula per
determinar si a les graderies del
recinte badaloní hi pot haver
aficionats de la UE Sant An-
dreu, el CE Europa, el CE l’Hos-
pitalet i el Terrassa (els quatre
conjunts classificats) o bé del
CF Badalona o de qualsevol altre
equip de Catalunya. L’Estadi
Municipal, inaugurat a principis

de l’any 2017, té una capacitat per
a gairebé 4.200 espectadors. 

El play-off està fixat per al
tercer cap de setmana del mes
que ve (18 i 19 de juliol), quan es
disputaran les dues semifinals,
una cada dia, mentre que el par-
tit que decidirà quin dels quatre
conjunts es guanya l’ascens a la
categoria de bronze del futbol es-
panyol es jugarà la setmana se-
güent. A hores d’ara, la RFEF en-

cara no ha confirmat els horaris
d’aquests tres partits. 

Precisament aquest calenda-
ri esponjat podria facilitar que es
doni llum verda a la presència
d’aficionats a l’Estadi. Línia Nord
s’ha posat en contacte amb el De-
partament de Salut i amb la Se-
cretaria General de l’Esport per
conèixer la situació actual, però
de moment no hi ha cap novetat
sobre la qüestió.

Una vista general de l’Estadi Municipal. Foto: Eloy Molina / CFB

Un ‘play-off’ d’ascens a 
Segona B... amb públic?

Pau Arriaga
BADALONA

Bàsquet | Quart partit del ‘play-off’ de l’ACB de la Penya
Abans-d’ahir, després del tancament d’aquesta edició en paper de Línia Nord, la Penya de

Carles Duran jugava el quart partit del play-off de l’ACB contra el Tenerife. Tinguin opcions
o no d’accedir a les semifinals, els verd-i-negres jugaran aquesta tarda contra Baskonia.

L’Adrianenc començarà 
el seu retorn a Plata a Alacant

L’Adrianenc ja sap que
el primer partit de la
Divisió de Plata 2020-

21 serà a domicili, concreta-
ment a Alacant. Dilluns es va
sortejar el calendari de la lliga, de
manera que el conjunt de Lo-
renzo Rueda iniciarà el cam-
pionat el darrer cap de setmana
del mes de setembre a la pista de
l’Sporting Alicante. 

El primer partit a la Verneda

del primer tram del curs que ve
serà la setmana següent contra el
Lalín, mentre que la primera
volta s’acabarà rebent el Barça B. 

La visita al filial barcelonista
serà el darrer partit del primer
tram de la lliga 2020-21. Després,
en funció de la classificació del seu
grup (de primer a cinquè o de sisè
a desè), els de Sant Adrià jugaran
més partits per mantenir la ca-
tegoria o per un altre ascens.

FUTBOL4El mitjapunta badaloní Sergio Gómez, cedit al Hues-
ca pel Borussia, és un dels 100 nominats al trofeu Golden Boy. Mes-
si, Mbappé i el Kun Agüero l’han guanyat en edicions anteriors.
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Coincidint amb el mes de l’Orgull LGTBI,
el president i el coordinador tècnic de
l’Observatori contra l’Homofòbia, Euge-
ni Rodríguez i Cristian Carrer, han publi-
cat un manual contra l’LGTBI-fòbia. Es
tracta d’un llibre didàctic i bàsic per en-
tendre la realitat diversa del col·lectiu i ac-
tuar a favor dels seus drets i llibertats, erra-
dicant qualsevol mena de discriminació. 

Llibres

LGTBI. Claus bàsiques
Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer

A poc a poc, el teatre comença a recu-
perar les funcions presencials. Des del 22
de juny, Ricardo Cornelius i Cristi Garbo,
els integrants de la companyia Black and
Blue, estan gaudint de nou de la proxi-
mitat del públic. Alhora, estan fent gau-
dir els espectadors interpretant dos
clowns que juguen a ser músics.

Al teatre La Gleva de Barcelona.

Teatre

Black & Blue
Black & Blue Company

Quan va començar a actuar a l’Amèrica
Llatina, molta gent va batejar Carlos Sad-
ness com un “Jesús Tropical”. Ara, el can-
tant barceloní ha volgut fer referència a
aquell pseudònim en el seu quart àlbum
d’estudi. Es tracta d’un disc amb dotze can-
çons on el misticisme està més present
que mai i que inclou diverses col·labora-
cions, com Aloha, amb Bomba Estéreo.

Música

Els fans de Dark, la sèrie alemanya que ha
estat tot un èxit a Netflix, tenen el 27 de
juny marcat al calendari: és la data d’es-
trena de la tercera i última temporada.
Aquesta ficció, que va començar amb el
misteri de les desaparicions de nens al po-
ble de Winden (per això se n’ha parlat
com una Stranger Thingsmés adulta), està
a punt d’arribar al seu desenllaç.

Pelis i sèries

Dark
Baran bo Odar i Jantje Friese 

Tropical Jesus
Carlos Sadness

Festival Grec 2020
En l’any més complicat per a la cultura, el Festival Grec
és la proposta més esperada entre artistes i especta-

dors. Prova d’això van ser les cues virtuals i presencials
que es van formar el dia que van sortir les entrades. El
30 de juny s’estrenarà la programació amb A tocar!, una
proposta de la companyia Baró d’Evel en clau d’home-
natge per al personal sanitari i treballadors essencials
que ho han donat tot durant la pandèmia. A partir d’a-
quí, més d’un centenar d’espectacles de diferents arts

escèniques ompliran els dies d’aquest estiu atípic.

Juan Carlos Unzué (Pamplona, 1967) va iniciar
la seva carrera futbolística com a porter de l’O-
sasuna. Després va passar pel Barça, però la sa-
marreta amb la qual va disputar més partits a
primera divisió va ser la del Sevilla. Un cop va

penjar les botes, es va iniciar com a entrenador
de porters, una tasca que va fer al Barça de la
mà de Frank Rijkaard i Josep Guardiola i, anys

més tard, va ser el segon entrenador blaugrana
amb Luis Enrique. D’aquí, va passar a ser el pri-
mer entrenador del Celta de Vigo i, després, del
Girona, on va disputar només 12 jornades. El

passat dia 18, va convocar la premsa a l’Auditori
1899, al costat del Camp Nou, i va anunciar que

pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
L’exentrenador i exjugador es va mostrar dispo-
sat a afavorir la investigació sobre aquesta ma-
laltia, donant-li visibilitat i buscant recursos.

J U A N  C A R L O S  U N Z U É

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver estat futbolista i entrenador
Ha passat pel Barça en les dues etapes professionals

Famosos

Anunciar que li han diagnosticat ELA
És a dir, pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica

Suport massiu
Ha rebut l’escalf d’esportistes, clubs, personalitats i aficionats

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Brigandine
Brigandine: The Legend of Runersia és la segona part de Brigandine, un joc

estrenat el 1998. Ara, aquesta segona entrega arriba només a Switch. 

La fitxa
QUI ÉS?
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PROHIBIT BALLAR

Caldrà fer-ne una a fons abans d’obrir i repetir-ne durant 
la sessió. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic

DISTÀNCIA

DESINFECCIÓ

PAGAMENTS

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

i OCI

Recuperar la normalitat –la d’abans, no la nova– sembla
encara molt lluny en alguns sectors. L’oci nocturn és un
dels que més s’ha hagut de reconfigurar per adaptar-se a

les normes que exigeix el món postcoronavirus, però el darrer
revés per a discoteques i bars musicals serà difícil d’assumir i
superar: el Govern ha prohibit ballar. Davant d’aquest anunci,
la patronal del gremi a Catalunya, la Fecasarm, ha lamentat
“aquest canvi sobtat” i ha reclamat “seguretat jurídica i no im-
provisació”. De moment, però, la mesura continua vigent.
En paral·lel, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio

y Espectáculos, España de Noche, va publicar fa uns dies una
guia per aplicar mesures de prevenció als locals. El primer punt
clau és la desinfecció de les instal·lacions: cal fer-ne una a fons
abans d’obrir i augmentar la freqüència de la neteja durant la
sessió. A més, entre altres normes, els establiments han de tenir
diversos dispensadors de gel hidroalcohòlic, han de garantir la
renovació constant de l’aire i la mascareta és obligatòria si no
es pot mantenir la distància personal. També s’ha de guardar la
distància a les cues d’accés, on hi ha d’haver cartells explicant
les normes, i s’han de fomentar els pagaments amb targeta.

L’oci nocturn postcoronavirus

La pista de ball només es podrà obrir si s’hi 
col·loquen taules i cadires, però no s’hi podrà ballar

Les claus

La distància personal serà obligatòria i, en els moments 
que no es pugui respectar, caldrà portar mascareta

Es fomentaran els pagaments amb targeta o telèfon mòbil
per evitar al màxim l’ús de bitllets i monedes
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