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Albiol fa ressuscitarelprojecte
de lanovapiscinaolímpica

Diu que solucionaria els problemes de la piscina Mireia Belmonte però l’oposició creu que “no és el moment” pàg 8
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La crisi sanitària provocada per
la pandèmia del coronavirus va
suposar un gran repte pel que fa
a la gestió de tot el material de
protecció que provenia dels hos-
pitals, les residències i els dife-
rents centres mèdics on es van
tractar pacients positius. Segons
dades del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat, només entre març i
abril es van tractar prop de
4.000 tones de residus sanitaris,
un 20% més del total que es ge-
nera en un any sencer. 

Una part d’aquest material
es va enviar a empreses especia-
litzades en un tractament d’este-
rilització anomenat autoclau. Tan-

mateix, gairebé dos terços d’a-
quests residus –els considerats de
baix risc, com bates o mascaretes–
van ser cremats en plantes de va-
lorització energètica municipals
com la incineradora TERSA de
Sant Adrià de Besòs o les instal·la-
cions de Mataró o Tarragona. 

Entre mitjans de març i abril,
TERSA va gestionar més 100 to-
nes de residus sanitaris. “Aquest
tipus de material de plàstic és
molt dolent, no s’hauria d’inci-
nerar de la mateixa manera que
tampoc cremem les ampolles”,
assenyala José Luis Domingo,
catedràtic de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV). Aquest in-
vestigador va ser un dels autors
d’un estudi publicat el 2017 on
s’alertava de la presència d’una
concentració anormalment ele-
vada de dioxines (substàncies tò-
xiques) en zones properes a la

planta de Sant Adrià. “Aquests
residus sanitaris aïlladament no
haurien de ser un problema,
però en una zona tan castigada
com aquesta només faltava això.
Sens dubte han contribuït a l’in-
crement de la contaminació i han
compensat la davallada del tràn-
sit pel confinament”, apunta
Domingo, que insta les admi-
nistracions a aplicar més mesu-
res de control.

“No diem que el virus resis-
teixi després de la crema de re-
sidus, però ens preocupa la con-
taminació addicional que s’està
produint”, assegurava el maig
passat la presidenta de l’asso-
ciació Airenet, Silvina Frucella.
Des de l’entitat adrianenca de-
manen que s’estableixi un pro-
tocol preventiu per gestionar
aquests residus en cas que hi hagi
un possible rebrot a l’octubre.

Elsmals fumsdel virus
» La crema de residus sanitaris a la incineradora TERSA i l’augment de capacitat del crematori 
per la pandèmia del coronavirus agreugen la problemàtica de Sant Adrià amb la contaminació

Anton Rosa
SANT ADRIÀ

La incineradora TERSA i el Tanatori del Litoral, dos dels equipaments de Sant Adrià que han augmentat la seva capacitat per la pandèmia. Fotos: Arxiu

POLÈMICA4L’altre equipa-
ment de Sant Adrià que a
causa de la pandèmia ha estat
funcionant per sobre de la
capacitat permesa ha estat el
Tanatori del Litoral. En aquest
cas, diversos grups de l’opo-
sició van preguntar al Ple del
passat 25 de maig per la ges-
tió de la llicència ambiental
del crematori, ja que l’aug-
ment de l’activitat de les ins-
tal·lacions ha suposat que se
superin folgadament les 750
cremacions que tenien auto-
ritzades per a tot l’any 2020. 

“Els tècnics estan treba-
llant per ordenar això jurídica-

ment i per veure si hi haurà una
modificació substancial o no en
la llicència”, va apuntar al Ple la
regidora de Territori Sostenible,
Ruth Soto, que va assegurar
que no s’havia rebut cap petició
per part de la companyia de-
manant una nova llicència o
una ampliació de l’actual, mal-
grat que per continuar amb
les incineracions, l’empresa ha
d’arribar a un acord per dilatar
temporalment el permís. 

Des de la plataforma Stop
Crematori veuen amb preo-
cupació la possible modifi-
cació i demanen que s’es-
clareixi el cas.

Pendents de la llicència 
del Tanatori del Litoral
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El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-
lingüe que originalment

estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam

o com un bé de primera
necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-

mes a Aràbia Saudita, no
col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:

1. Excluye a las personas
trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme

La lupa

Imagina’t per un moment que haguessis
nascut l’any 1921, com el protagonista d’a-
questa història.

Alfonso Navarro va néixer a Vélez Ru-
bio (Almeria) un calorós mes de juliol de
1921, tres anys després de la pandèmia co-
neguda com a grip espanyola que va cau-
sar la mort de més de cinquanta milions
de persones. Va ser el primer de cinc ger-
mans d’una família que treballava en el
camp, a les terres propietat de cacics
ociosos, capritxosos i malversadors.

Les condicions laborals de la pagesia
andalusa eren més pròpies de l’esclavitud
que no de persones lliures. La misèria i la
fam de les famílies treballadores eren in-
suportables. Els treballadors no tenien
drets, només deures.    

Quan tenia poc més de dos anys, el ge-
neral Primo de Rivera va donar un cop d’es-
tat alimentat per la burgesia catalana, en
connivència amb la monar-
quia, i va instaurar una dicta-
dura a Espanya.

Aquest general s’havia fet
popular entre les classes mit-
janes catalanes per la seva
intervenció durant la vaga
general del transport de Bar-
celona de maig de 1923, convocada per la
negativa de la patronal de respectar la fes-
ta de l’1 de maig. 

Alfonso no va poder assistir a l’escola,
ja que des dels sis anys va haver d’acom-
panyar el seu pare a realitzar feines del
camp. Com hem dit, era el més gran de
cinc germans i les condicions de vida dels
treballadors eren molt dures, així que tota
ajuda era necessària per sobreviure. 

La jornada laboral començava a la
sortida del sol i s’acabava quan el sol s’o-
cultava. Tot i això, no es guanyava prou per
atendre les necessitats familiars. La fam i
la misèria vivien a casa de les famílies tre-
balladores, mentre que els propietaris de les
terres gaudien de tota mena de privilegis,
ja que tenien la protecció de les autoritats. 

Alfonso, quan encara no tenia vuit
anys, va patir les conseqüències d’una cri-
si econòmica mundial que, com moltes al-
tres, va començar als EUA amb l’enfon-
sament de la borsa de Nova York, que va
desencadenar una forta inflació, amb
l’increment escandalós de l’atur i la fam ge-
neralitzada a tot arreu. Per a la classe ob-
rera espanyola, i en especial els camperols
andalusos, no va ser cap novetat.

Amb deu anys, va veure com fugia el
Rei després de celebrar-se unes elec-
cions municipals i, dos dies després, es va
proclamar la República. Aquest mateix
any, 1931, la família d’Alfonso van deci-
dir traslladar-se a Badalona. Els seus
avis ho havien fet tres anys abans, fugint
de l’explotació i la intolerància caciquil dels
senyorets andalusos. 

A Barcelona es necessitava molta mà
d’obra per poder realitzar les múltiples ac-

tuacions previstes, entre d’altres, la cons-
trucció del Palau Nacional, la Font Màgica,
el Teatre Grec, el Poble Espanyol i l’Estadi
Olímpic –tots ells porten la suor dels tre-
balladors andalusos– amb motiu de l’Ex-
posició Universal de 1929. Barcelona ne-
cessitava donar a conèixer els nous avan-
ços tecnològics i projectar la imatge de la
indústria cap a l’exterior.

El nostre amic Alfonso, pràcticament
en arribar a Badalona, va començar a tre-
ballar a una de les fàbriques que hi ha-
via a Can Ribó. Alfonso acabava de fer
deu anys. 

Amb quinze anys va veure com una
part de l’exèrcit dirigit pel feixista Franco,
acompanyat pel fanatisme intransigent re-
ligiós, es rebel·laven contra el govern le-

gítim. Va ser l’inici d’una sagnant guerra
entre germans, entre els defensors de la le-
galitat i els feixistes, si bé no tots els tre-
balladors van poder defensar la Repúbli-
ca. Va dependre de  si al lloc o zona de re-
sidència van triomfar els colpistes. El seu
pare va estar condemnat a mort, si bé la
pena li va ser commutada per presó. 

Poc després d’acabar la Guerra Civil es-
panyola esclata la Segona Guerra Mundial,
provocada per un personatge fanàtic i fei-
xista, que comptava amb el suport de la
burgesia alemanya i va provocar la mort
de més de seixanta milions de persones,
entre elles, més de sis milions de jueus,
l’horrorós holocaust. 

El jove Alfonso, en acabar la Guerra Ci-
vil espanyola, va aconseguir entrar a tre-
ballar a Renfe. Més tard aniria al servei mi-
litar, on va aprendre a llegir i escriure.

L’any 1947, quan tenia vint-i-sis anys,
va conèixer l’Apolonia i, poc
més tard, s’hi va casar. Fa
més de setanta-dos anys que
conviuen feliçment. La pare-
lla no té fills.

Alfonso va practicar l’es-
traperlo, l’única manera de so-
breviure en aquells durs anys

de postguerra. Ens comenta com, treba-
llant a Renfe, va ajudar les dones que tam-
bé ho feien avisant-les quan la Guàrdia Ci-
vil pujava al tren per requisar el material
que portaven.

Va treballar també al Masnou, quan es
va construir el port.

Un segle d’història, un exemple, el del
nostre amic Alfonso, militant del PSUC i
fidel company de lluita i de compromís
amb les classes treballadores per aconse-
guir millorar les condicions de vida de to-
tes les persones que pensen que una altra
societat és possible.

El pròxim 10 de juliol celebrarem, com
ho hem fet des de fa alguns anys, el seu ani-
versari. En farà 99. Per molts anys, ca-
marada Alfonso.

Un segle d'història, un exemple, el del 
nostre amic Alfonso, militant del PSUC 

i fidel company de lluita i de compromís 

per Pedro Jesús Fernández

Alfonso Navarro, l’incombustible
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Els semàfors

Entitats LGTBI
La situació sanitària no va impedir 

la celebració del dia de l’Orgull 
LGTBI en el seu format més virtual i 

simbòlic al Barcelonès Nord. Entre les 
iniciatives destacades, una manifestació

virtual o el tradicional pregó. 
pàgina 9

Joventut
Des de divendres passat és oficial: el sè-
nior femení de la Penya jugarà a la Lliga

Femenina 2, on coincidirà amb el Fe-
mení Sant Adrià. El club verd-i-negre

confirma la seva aposta pel bàsquet fe-
mení i haurà de construir un nou equip.

pàgina 12

Aj. de Sant Adrià
El Ple de juny a Sant Adrià va estar pro-
tagonitzat per l’acord entre els grups per

reclamar a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, al Consorci del Besòs i a l’AMB un

pla director de la conca del Besòs per re-
duir els abocaments d’aigües residuals.

pàgina 10
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L’antiga normalitat1

2 Qüestió de seguretat

Junts per Tiana titlla de “pla fallit” 
la pacificació d’Isaac Albéniz

Montgat desallotja la platja de les Barques i 
multarà els usuaris que no compleixin les normes

Què se n’espera de l’alcalde?

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

Si tinc la possibilitat d’anar a ju-
gar competicions europees, però
em venc una part important dels
jugadors bons que tinc, on
acabo? Possiblement a segona
divisió. 

Si en una temporada aco-
miado tres tècnics i el darrer que
contracto acaba sent algú que ha
tingut una gran responsabilitat
en la gestió esportiva del club en
els últims anys, però cap en la
banqueta, on acabo? Possible-
ment a segona divisió

I creieu-me que m’agradaria
moltíssim equivocar-me, però,
dissortadament, això és el que li
pot acabar passant al RCD Es-
panyol. 

No soc perico, però és molt
cert que cada temporada he as-
sistit al seu estadi a veure jugar
l’equip amb el meu gran amic
Jordi Planell Hernàndez (espa-
nyolista de pro), i ho penso se-
guir fent sempre que pugui
perquè, a més, aquest equip és
històric i molt important per al
país. I el vull veure jugar a pri-
mera divisió contra els més
grans i amb el cap ben alt. Això,
però, no treu que pensi el que
penso i que ho expliqui, per-
què, simplement, són equa-
cions de sentit comú.

RCD Espanyol
per Pere Flores

Les millors
perles

Mor un home després que la seva família desendollés el res-
pirador que el mantenia amb vida per poder endollar un
ventilador. Ha passat a l’Índia, on aquest pacient de 40 anys

sospitós de tenir coronavirus no va poder sobreviure a la mala deci-
sió dels seus familiars, motivada per l’excés de calor a la sala.

Penjar més de 400 banderes LGTBI per tot el municipi.
Aquesta ha estat la resposta exemplar dels veïns de Villa-
nueva de Algaidas (Màlaga), un poble de 4.000 habitants

que va veure com la denúncia de tres persones obligava a reti-
rar aquest símbol reivindicatiu del balcó de l’Ajuntament.

Com si no en tinguéssim prou amb el coronavirus, ara sembla
que hi ha una nova amenaça: un estudi realitzat per científics
xinesos ha alertat de l’aparició d’una nova grip porcina que té

el potencial de contagiar éssers humans i que, per tant, podria pro-
vocar una nova pandèmia. 

El vídeo d’un home gran tocant el piano ha emocionat la
xarxa. Es tracta d’un senyor de 101 anys que ja no recorda
res ni ningú, però que no ha oblidat ni una nota del seu

instrument preferit. Quan el seu fill el fa seure davant del piano,
no dubta: comença a tocar i sorgeix la màgia.

Estar jugant a la platja i trobar-te una bomba surant a l’aigua. És
l’estranya situació que van viure uns nens mentre es banyaven
a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona. Afortunadament, tot

va quedar en un ensurt. Els Tedax van desallotjar i acordonar la zona
i, finalment, van detonar l’artefacte sense cap problema.

A les xarxes

@Urquinaona18: “El pitjor encara ha d’ar-
ribar”, ha dit el director general de l’OMS.
Encara que molts països han fet progressos,
globalment la pandèmia s’està accelerant. 

@davidilundain: Fa 15 dies, Educació
deia: “Farem el que calgui per retornar amb
seguretat a l’escola”. Ara, grups de 25 nens,
sense distància i sense mascareta.

#EscolaPostCoronavirus

@yeyaboya: Doncs ja sabíem que l’audi-
toria interna més gran de la història dels
Mossos d’Esquadra acabaria en res, oi?
Quina vergonya.

#AuditoriaMossos #LOMSAlerta

És l'hora de Can Zam!
per Pep Palacio

Dissabte passat, dia 27 de juny,
centenars de colomencs i colo-
menques de totes les edats vam
fer una marxa a Can Zam per re-
ivindicar tot el parc.

Santa Coloma i Badia del Va-
llès són de les ciutats més denses
i de menor renda per càpita de
Catalunya. Aquí ens salven, am-
bientalment parlant, la Serra de
Marina i l'espai de Can Zam.

La pandèmia ens ha empès
a valorar molt més la nostra
muntanya i el nostre -encara!-
projecte de parc, que és l'únic en-
tre els grans espais verds me-
tropolitans que enllaça una ser-
ra -de Marina- amb un riu -Be-
sòs-. Per tant, hauria de ser, de
llarg, el de més biodiversitat.
Però no ho és, perquè la prime-
ra fase del parc és força pelade-
ta per poder acollir esdeveni-
ments populars, com ara la Fes-
ta Major, concerts, etc.

Dels tres estrats vegetals, té
l'arbori (ombra) i una mica
d'herba, però li falta l'estrat ar-
bustiu, la frondositat, que aco-
lliria la vida animal i vegetal
pròpia d'un parc privilegiat, en-
tre muntanya i riu.

El seny colomenc va fer que,
a finals dels anys 90, la llavors al-
caldessa de Madre arribés a un
pacte amb la societat civil, en-
capçalada per la Plataforma en
Defensa de la Serra de Marina i
Can Zam, que acabava d'allibe-
rar el parc de la hipoteca de la
Feria de Abril: no podíem tenir

parc per 10 -deu!- miserables
dies de fira a l'any.

El pacte consistia en dues fa-
ses en la construcció del parc:
una primera, amb amplis espais
oberts, per acollir la vida social;
i una segona de frondosa, el cor
que defineix tot parc central
digne d'aquest nom.

Aquest acord fou revalidat el
2005 per l'alcalde Muñoz i la Pla-
taforma. Han passat 15 anys
més -la lluita popular pel parc va
començar el 1976 i ja són tres les
generacions de colomencs que el
reivindiquem- i la zona on s'ha-
via i s'ha de fer la frondositat és
un erm per poder-hi fer, tres o
quatre dies (!!!) a l'any, especta-
cles musicals.

Esperem i desitgem que la
pandèmia i la "nova normalitat"
ajudin l'equip de govern a re-
flexionar: acabar el parc és, ja,
una necessitat vital de prime-
ríssim ordre.

Així ho van anar entenent, fa
molts anys, les alcaldesses i al-
caldes de totes les ciutats cata-
lanes de més de 80.000 habi-
tants (la majoria, del PSC), que
tenen, almenys, un parc central
complet, és a dir, amb la seva
àrea frondosa. Hi fan concerts i
activitats (són parcs vius), però
no al preu de tenir grans exten-
sions ermes...

Totes les grans ciutats cata-
lanes? Doncs no, en falta una.
Mans a l'obra, Ajuntament de
Santa Coloma!
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EQUIPAMENTS4El govern de
Xavier García Albiol ha decidit
recuperar el projecte de cons-
trucció d’una nova piscina olím-
pica a Badalona. Aquesta inicia-
tiva -que ja va provar d’impulsar
durant el darrer mandat del po-
pular a l’Ajuntament entre 2011
i 2015- torna a posar-se sobre la
taula per donar resposta als
“problemes endèmics” que té la
piscina municipal Mireia Bel-
monte i que no permetran que
l’equipament obri abans del mes
de setembre, quan hauran aca-
bat les obres de reparació.

“Es tracta d’un projecte que
no es pot recuperar en el curt ter-
mini perquè en el context actual
d’emergència social la nostra
prioritat és treballar per la re-
construcció econòmica i social de
la ciutat”, matisava el primer
tinent d’alcaldia de l’Àmbit
d’Hisenda i Serveis a les Perso-
nes i responsable de l’àrea d’Es-
ports, Juan Fernández. Malgrat

no tractar-se d’una iniciativa
prioritària, el regidor es mostrava
convençut de la necessitat de co-
mençar a treballar “paral·lela-
ment” en projectes de ciutat que
dotin Badalona dels “equipa-
ments que necessita, permetin
cobrir les necessitats en l’àmbit
esportiu de la ciutadania i alho-
ra evitar el malbaratament cons-
tant de recursos per reparar ins-
tal·lacions a base de pedaços”.

Des del PSC consideren que
sí que cal una inversió per “po-
sar al dia” els diversos equipa-
ments esportius de la ciutat,
però assenyalen que “no és el
moment” de recuperar un pro-
jecte d’aquestes dimensions. En
la mateixa línia, Guanyem veu
en la iniciativa una altra “obra fa-
raònica de propaganda” i insta
Albiol a treballar per millorar les
instal·lacions actuals.

La piscina municipal Mireia Belmonte obrirà al setembre. Foto: Ajuntament

Albiol recupera el projecte 
de la nova piscina olímpica

» Solucionaria els “problemes endèmics” de la piscina Mireia Belmonte
» L’oposició creu que “no és el moment” i aposta pel manteniment

ERC i Guanyem reclamen
mesures socials urgents

SERVEIS SOCIALS4Els grups
municipals d’ERC i de Guanyem
han tornat a reclamar la posada
en marxa de mesures socials
per tal de pal·liar els efectes que
la crisi econòmica provocada
per la pandèmia està tenint en
els col·lectius més vulnerables. 

En un comunicat, els repu-
blicans demanen al govern del
PP que convoqui la Comissió
dels Serveis Socials –una taula de
treball que agrupa l’executiu,
l’oposició i els diferents actors i
entitats locals del sector–per tal
de consensuar iniciatives per
“injectar recursos” a totes aque-
lles famílies afectades que han

vist reduïdes gairebé a zero les se-
ves fonts d’ingressos principals.
Des de Guanyem han aprofitat
l’últim dia de repartiment de
menjar de la Xarxa Solidària
per visibilitzar la feina d’aquests
voluntaris, que han distribuït
500 àpats diaris els últims mesos.

RECUPERACIÓ ECONÒMICA
Davant la “falta de perspectiva”
que el govern local convoqui el
Consell Econòmic i Social, l’o-
posició en bloc ha fet una crida
a les entitats locals per debatre
telemàticament aquest dijous
propostes per a la reactivació
econòmica de la ciutat.

La preservació de les zones
verdes protagonitza el Ple

POLÍTICA4El Ple de juny a l’A-
juntament de Badalona va estar
marcat per tota una sèrie de
modificacions i un concurs per
a la conservació de les zones ver-
des del municipi. A la trobada
dels grups celebrada dimarts, les
formacions van aprovar els nous
contractes de quatre anys per a
la preservació i manteniment
de tots els espais verds de la ciu-
tat, els més ambiciosos mai pre-
sentats, ja que compten amb

un pressupost de prop de 4,5 mi-
lions d’euros anuals. A més, es va
donar llum verda a diverses mo-
dificacions del Pla General Me-
tropolità que permetran con-
servar la Serralada de Marina. La
sessió també va servir per tirar
endavant per unanimitat el res-
tabliment del servei de bany as-
sistit a les platges i un pacte lo-
cal contra la segregació escolar.
En l’àmbit social, el Ple va apro-
var ajudes al lloguer municipal.

Platges | Bandera negra per la depuració de les aigües fecals
Ecologistes en Acció ha atorgat sis banderes negres al litoral català, una de les quals a les

platges de Badalona per “l'inadequat sistema de sanejament”, que provoca que plàstics, res-
tes d'animals morts, aigües fecals i escombraries siguin arrossegats fins al mar quan plou.

ESCULTURA4Durant una excavació arqueològica al carrer del
Temple s’ha descobert una escultura de la baixa Edat Mitja-
na. La peça és una figura amb un rotlle de pergamí a la mà.
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Protesta veïnal per demanar
la finalització de Can Zam

MEDI AMBIENT4Desenes de
persones es van concentrar la
tarda del passat dissabte a les
portes de l’Institut Puig Castellar
de Santa Coloma de Gramenet
per reclamar la finalització del
parc de Can Zam. La protes-
ta –convocada per la Plataforma
per la Defensa de la Serra de Ma-
rina i Can Zam sota el lema
“Necessitem Can Zam”– va
comptar amb la presència de di-
versos representants dels grups
municipals d’ERC, En Comú
Podem o de la CUP, que també
van voler solidaritzar-se amb

els veïns i demanar a l’Ajunta-
ment que tregui les tanques
completament de l’espai i alliberi
les prop de tres hectàrees ac-
tualment “desaprofitades”. “Ca-
len espais oberts a la ciutat, i per
això reivindiquem que s’han de
treure totes les tanques, i omplir
de vida la zona erma de Can
Zam”, assenyalava en un mis-
satge a través de les xarxes so-
cials el grup municipal d’ERC. 

Amb l’inici de la desescalada,
el consistori ja va decidir retirar
part de les tanques per facilitar
el desconfinament.

COMMEMORACIÓ4L’actual si-
tuació sanitària no va impedir la
celebració del dia de l’Orgull i l’A-
lliberament LGTBI en el seu
format més virtual i simbòlic al
Barcelonès Nord. Ajuntaments
com el de Santa Coloma de Gra-
menet van apostar per mantenir
la tradicional lectura del mani-
fest, aquest any a càrrec de Lau-
ra Rodríguez, Xavi Villena i
Hugo Ramos, representants dels
col·lectius Visible STKO i Ente-
nem Santa Coloma LGTBI. Des
de l’executiu encapçalat per Nú-
ria Parlon també es va realitzar
un vídeo per a l’ocasió protago-
nitzat per veïns del municipi i es
va penjar una pancarta del bal-
có del consistori.

A Badalona, diferents col·lec-
tius van convocar una concen-
tració a la plaça de la Vila i els
grups amb representació al con-
sistori van llegir un manifest per
reiterar el compromís de la insti-
tució amb “la igualtat i el respec-
te cap a totes les persones i la seva
llibertat per ser com vulguin ser,
sentir com vulguin sentir i estimar

a qui vulguin estimar” i també es
van repartir als principals eixos
comercials 2.200 polseres amb els
colors de l’arc de Sant Martí. 

Pel que fa a Sant Adrià de
Besòs, entitats LGTBI van im-
pulsar una iniciativa per ves-
tir els balcons de la població
amb banderes i pancartes i es
va portar a terme una mani-
festació virtual.

Els encarregats de llegir el manifest el dia de l’Orgull a Santa Coloma. Foto: Aj. 

El Barcelonès Nord celebra 
el dia de l’Orgull més virtual

Equipaments | Reobren les biblioteques municipals
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha decidit reobrir la Biblioteca Mu-
nicipal Central i la del barri de Fondo per tal de poder fer ús d’internet, consultar

el fons documental sense préstecs i fer ús de les sales d’estudi amb cita prèvia.

DOS DETINGUTS PER
AGRESSIÓ HOMÒFOBA

4Els dos presumptes au-
tors de l’agressió homòfo-
ba a una parella per la re-
vetlla de Sant Joan a Sant
Adrià de Besòs van entre-
gar-se aquest dilluns als
Mossos d’Esquadra.
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La taxació justa, l’escull per
reallotjar els veïns de Venus
HABITATGE4El Consorci de la
Mina té una papereta complica-
da sobre la taula. Després del re-
vés que ha suposat la sentència
que obliga a reactivar l’enderro-
cament de l’edifici Venus, aquest
ens -format pels ajuntaments de
Sant Adrià de Besòs i Barcelona,
la Generalitat i la Diputació de
Barcelona- haurà de gestionar el
reallotjament de les 243 famílies
del bloc. En declaracions a di-
versos mitjans, l’alcalde Joan
Callau confirmava que estan es-
tudiant la possibilitat que els
inquilins només hagin de pagar
l’IVA per accedir a un nou habi-
tatge, és a dir, uns 12.000 euros
en comptes dels 34.000 que re-
cull el projecte d’expropiació. 

“Això ja ho vam negociar el
2017. Si algú no finança les per-
sones que no puguin hipotecar-

se, la situació seguirà sent la ma-
teixa”, apunta Paqui Jiménez,
portaveu dels afectats, que as-
segura que aquesta sentència
“ho canvia tot”. 

Tanmateix, gran part dels
veïns està pendent del veredicte
del Jurat d’Expropiació de Cata-
lunya, que ha de decidir sobre el
preu just dels habitatges. “Cada
família és un món, però s’han de
donar les màximes facilitats per-
què la gent pugui marxar. Està
clar que no és el mateix 82.000
euros que 130.000”, assenyala Jí-
menez respecte a les discrepàn-
cies amb l’administració per la ta-
xació dels pisos. 

A l’espera d’una resposta ofi-
cial sobre el preu just dels im-
mobles, alguns veïns preparen
per al setembre una denúncia per
danys contra el patrimoni.

POLÍTICA4El Ple de juny a l’A-
juntament de Sant Adrià de Be-
sòs va estar protagonitzat per l’a-
cord entre tots els grups muni-
cipals per reclamar a l’Agència
Catalana de l’Aigua, al Consor-
ci del Besòs i a l’AMB un pla di-
rector de la conca del riu Besòs.
La petició –que té l’objectiu de
millorar la “naturalització” de
l’espai i reduir els abocaments
d’aigües residuals quan plou–no
va ser, però, l’única Declaració
Institucional  que va tenir lloc di-
lluns, ja que totes les fores tam-
bé van  signar un altre pacte per
commemorar el dia de l’Orgull
LGTBI, data especialment relle-
vant després de l’agressió homò-
foba denunciada la passada re-
vetlla de Sant Joan al municipi.

La trobada dels grups també
va aprovar una moció presenta-
da per comuns, PSC i MES per
enfortir la renda garantida i
complementar-la amb l’Ingrés
Mínim Vital, el Reglament de
Participació Ciutadana i la rati-
ficació de l’ocupació de la calça-
da per a les terrasses dels locals

de restauració fins al 31 de des-
embre.

SÒLS CONTAMINATS
Per altra banda, des de Sant Adrià
en Comú es va presentar una
instància per demanar al consis-
tori informació sobre la subven-
ció d’un milió d’euros a repartir
per descontaminar sòls que ha

convocat l’Agència de Residus
de Catalunya, una ajuda que –se-
gons la formació– el govern no
pot “deixar escapar” i de la qual no
en tenen cap notícia. 

Per últim, l’Ajuntament ha
decidit posar en marxa la Taula
de Recuperació, un equip que
treballarà per afrontar la crisi
econòmica i social.

Un moment del darrer Ple telemàtic. Foto: ERC 

Front comú per reclamar un pla
director per a la conca del Besòs

Gent gran | Acte en record als usuaris de la residència Matacàs
Les famílies de la residència Matacàs de Sant Adrià han convocat aquest dissabte a les 12 h
un acte en record als més de 60 usuaris del geriàtric que van morir durant la pandèmia del
coronavirus. El primer intent d’homenatge no va comptar amb l’autorització dels Mossos.
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Tiana proposa desestimar el
recurs pel segrest del geriàtric
GENT GRAN4L’alcaldessa de
Tiana, Marta Martorell, firmarà
aquesta setmana un decret d’al-
caldia per proposar la desesti-
mació del recurs de reposició
presentat per l’empresa gestora
de la residència Sant Cebrià el
passat 4 de juny. En el document,
la concessionària demanava al
consistori que anul·lés la resolu-
ció per la qual es feia efectiu el se-
grest de la direcció del geriàtric
amb l’objectiu de “desjudicialit-
zar” el procés arribant a un acord
i al·legant que diverses irregula-
ritats en el procediment com-

portaven la seva nul·litat. “Re-
butgem la majoria de les al·lega-
cions que formulen. Està clar
que no podien fer front a la si-
tuació de salut pública que s’es-
tava produint”, assenyala respec-
te al recurs Martorell, que ara
deixarà el cas en mans de la fisca-
lia, que ja està investigant els fets
ocorreguts al geriàtric municipal. 

La decisió final de desestimar
el recurs de la gestora l’haurà de
prendre el Ple convocat dimarts
vinent, on el tripartit d’ERC,
JxCat i PSC té majoria i on pre-
visiblement es ratificarà.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Montgat va haver de prohibir
el bany diumenge a la platja de
les Barques a causa d’un vessa-
ment d’aigües fecals al mar.
L’incident –que hauria estat
provocat per l’embussament
d’un col·lector ubicat entre els
carrers 11 de setembre i Rosella–
també va afectar les platges del
Masnou i d’Ocata, on també es
va hissar la bandera vermella.

Segons informa el consisto-
ri en un comunicat, després d’a-
conseguir l’autorització exprés
del govern espanyol, diversos
operaris es van traslladar fins al
col·lector embussat i amb una
cuba van aconseguir restablir el
seu correcte funcionament. Per
tal d’evitar que es puguin tornar
a produir avaries i un altre ves-
sament, l’Ajuntament farà un se-
guiment del funcionament del
sistema.

La prohibició de bany de
diumenge, però, no només va es-
tar motivada per aquest vessa-
ment, sinó que l’excés d’afora-
ment que presentava aquest

tram de platja –l’única del mu-
nicipi oberta al públic, ja que la
resta no compleixen els requisits
establerts pel govern espanyol–
tampoc permetia mantenir la
distància mínima de seguretat.

OCUPACIÓ A LES PLATGES
En aquest sentit, l'Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) in-

corpora aquest estiu noves dades
en temps real sobre el nivell d'o-
cupació de les platges de Bada-
lona, Sant Adrià de Besòs o Mont-
gat a través de l’aplicació Info-
platges. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és que els usuaris puguin
escollir en cada moment anar a
les platges amb baixa ocupació
per tal d'evitar aglomeracions.

Una de les platges de Montgat amb bandera vermella. Foto: Aj. de Montgat

Tanquen la platja de les Barques
per un vessament d’aigües fecals

Montgat | Obert el termini per les beques menjador
El Consell comarcal del Maresme ja ha aprovat les bases per a l'atorgament de les

beques menjador per als alumnes de la comarca. Les famílies de Montgat interessa-
des i que compleixin els requisits podran presentar la sol·licitud del 2 al 15 de juliol. 



Des de divendres passat és ofi-
cial: el primer equip del Joven-
tut jugarà a la Lliga Femenina 2,
la segona màxima categoria del
bàsquet estatal. El club havia
sol·licitat plaça en aquesta divi-
sió després de saber que la Fe-
deració Espanyola de Bàsquet
(FEB) la volia ampliar de dos a
tres grups i a finals de la setma-
na passada ja es va comunicar de
forma oficial l’admissió de les
verd-i-negres, que s’integraran en
el grup 3 de l’LF2.

El president de la Penya, Jua-
nan Morales (que en la primera
presa de contacte amb els mitjans
després d’assumir el càrrec l’any
2017 va dir que el bàsquet femení
era una de les assignatures pen-
dents del club) va destacar que
aquesta és “una oportunitat que
no podíem deixar escapar; és
un d’aquells trens que si l’agafes
en marxa et fa pujar l’equip a un

altre nivell. Serà un gran repte es-
tar en un escenari esportiu tan e-
xigent, però ho afrontem amb
molta confiança”.

Quan es va aturar la compe-
tició, a principis de març, l’equip
badaloní era el segon del seu grup
de Primera Catalana (amb un ba-
lanç de 15-4) i s’havia merescut
l’ascens a Copa Catalunya. La Pe-
nya, però, se saltarà aquesta ca-
tegoria i passarà a jugar directa-
ment contra equips com el BF Vi-
ladecans, el Basket Almeda i la
UE Mataró, els altres conjunts
catalans que també ascendei-

xen. A la Lliga Femenina 2 hi ha
conjunts com el Lima-Horta de
Barcelona, el filial de l’Uni Giro-
na, el Barça-Santfeliuenc i el Se-
gle XXI d’Esplugues.

Així, aquest estiu el treball de
la secretaria tècnica haurà de
ser més intens que mai, ja que a
banda de dissenyar el projecte del
sènior masculí, amb participació
continental inclosa, haurà de
dotar el primer equip femení de
les peces necessàries per com-
petir en una categoria tremen-
dament més renyida i exigent
que la Primera Categoria.

El club reforça l’aposta pel bàsquet femení amb l’ascens. Foto: CJB

A tocar de l’elit: la Penya 
jugarà a la Lliga Femenina 2

Pau Arriaga
BADALONA

Futbol | Raúl Tamudo, nou assistent de Rufete a l’Espanyol
Des de diumenge passat el colomenc Raúl Tamudo és l’assistents de Francisco Joaquín Rufete a
la banqueta del primer equip masculí de l’Espanyol. El recorregut del punta, màxim golejador
de la història del club, podria ser curt, ja que Rufete tornarà a la direcció esportiva de l’entitat.

L’Snatt’s Sant Adrià renuncia
a l’ascens a la Lliga Endesa

La notícia que ningú vo-
lia sentir ni llegir es va
confirmar passades les

onze de la nit d’abans-d’ahir: el
Femení Sant Adrià no jugarà a la
màxima categoria del bàsquet
estatal el curs que ve.

En un comunicat signat pel
president Pepe Aneas, el club
confirmava la seva renúncia a
l’ascens per no haver trobat un
patrocinador que fes viable l’a-

ventura a la Lliga Endesa. Les “di-
ficultats i incerteses generades per
la Covid-19”, explica el club, han
estat la causa de la impossibilitat
de trobar el múscul financer (uns
200.000 euros) necessari.

D’aquesta manera, la 2020-21
serà la segona temporada conse-
cutiva del conjunt lila a Lliga Fe-
menina 2, on seguirà competint
“amb la mateixa filosofia de plan-
ter que ens ha caracteritzat”.

Fitxatges per als dos sèniors
de l’Industrias Santa Coloma

Fins divendres passat
els moviments de mer-
cat de l’Industrias San-

ta Coloma només havien tingut un
sentit: el de sortida. Fa sis dies,
però, el club va anunciar la pri-
mera incorporació per a la plan-
tilla 2020-21: l’ala Álex Llamas,
que arriba cedit per una tempo-
rada, procedent d’Osasuna.

Format a la base del CN Sa-
badell i del Barça, el jugador bar-
celoní de 22 anys va arribar al con-

junt navarrès la temporada 2017-
18. En l’últim curs les lesions no
li han permès jugar de forma re-
gular (ha jugat 13 partits), cosa
que vol aconseguir la temporada
que ve amb Javi Rodríguez.

PLANTILLA TANCADA
Per altra banda, dilluns passat el
club va anunciar les incorpora-
cions d’Alba Selma, Marta Gutié-
rrez, María Melero i Mireia Za-
mora, que tanquen l’equip.

| 12
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà

tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,
que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va
popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove
actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu

amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al
TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

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

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 
Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-

nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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