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Els grups de l’oposició en bloc
van reunir-se telemàticament
la tarda del dijous de la setmana
passada amb diverses entitats de
Badalona per debatre sobre la
necessitat urgent d’adoptar me-
sures socials i econòmiques per
contrarestar els efectes de la cri-
si del coronavirus. A la trobada,
que va comptar amb la presèn-
cia dels portaveus de cada força
des de la sala de premsa de l’A-
juntament, els representants de
les diferents agrupacions locals
van demanar “unió” als partits
per consensuar propostes i van
instar el govern encapçalat per
Xavier García Albiol a no perdre
temps i convocar com més aviat
millor el Consell Econòmic i So-
cial de la ciutat.

“Independentment de qui
governi, les entitats tenim molt
clar que cal treballar plegats per
poder sortir d’aquesta crisi”, as-
senyalava Julio Molina, portaveu
de la Federació d’Associacions de
Veïns de Badalona. En la matei-
xa línia es pronunciava el presi-
dent del grup de restauradors
Forquilla Badalona, Edgar Sán-
chez, que agraïa la predisposició
de l’oposició per asseure’s a es-
coltar les reclamacions i lamen-
tava que el PP no hagués conti-
nuat amb la inèrcia amb la qual
va arrencar el mandat. “Aquí
no hem vingut a fer política,
sinó a plantejar propostes con-
juntes de ciutat. No volem ser es-
pectadors passius”, apuntava
Sánchez. 

Entre les diferents mesures
que posava el portaveu sobre la
taula, conformar un calendari
d’activitats al municipi per evi-
tar “solapaments” d’unes amb les
altres i obrir canals transversals

de promoció de la ciutat que per-
metin arribar a tots els barris i no
només al centre.

TRES MESOS EN BLANC
Un dels col·lectius que més s’ha
vist afectat per la situació sani-
tària dels darrers mesos ha estat
el dels Marxants de Badalona.
“Estem en una situació molt
complicada. Alguns companys

han hagut d’acudir a Càritas per 
poder menjar”, explicava el por-
taveu dels paradistes, Miguel
Carrillo, que aprofitava la reunió
per reclamar que el consistori els

condoni la taxa d’ocupació de la
via pública en la seva totalitat du-
rant aquest 2020 i que, de cara
al 2021, els faciliti el pagament
només de la meitat de l’import
estipulat.

També els comerciants han
patit de primera mà els estralls
del confinament, que en molts
casos ha suposat sobreviure
tres mesos sense cap mena
d’ingrés i havent de pagar des-
peses com el lloguer. “Un co-
merciant porta vida al barri, en
canvi, una persiana tancada no
porta res més que inseguretat.
Aquí hi ha molts comerços en
risc. Necessitem ajudes des de
l’Ajuntament perquè les entitats
estem molt limitades pel que fa
a recursos”, apuntava Oscar
Palma en representació de la
Federació de Comerciants de
Badalona, que posava èmfasi en
les campanyes de promoció i en

la condonació de taxes i im-
postos com a respostes a la
precària situació de molts par-
ticulars.

RECURSOS I COL·LABORACIÓ
“Des de l’inici del confinament
que demanem una taula de tre-
ball conjunta. Abans d’aplicar
mesures hem de conèixer l’estat
en el qual es troba el teixit co-
mercial. Cada dia que passa és
un dia perdut”, assegurava con-

tundent el portaveu d’ERC, Alex 
Montornès, que agraïa també a
les representants de la Federació

de Comerciants del barri de la
Salut i a Ovidi Huertas -en re-
presentació dels sindicats CCOO
i UGT- la seva presència en la
reunió. 

Pel que fa a la resta de grups
municipals, tots van coincidir en
la necessitat de treballar ple-
gats i reunir-se per poder con-
sensuar amb les entitats locals
ajudes per al petit comerç i tam-
bé determinar quin és el model
de ciutat que es vol potenciar.
“Per què fa més de dos anys que
no es convoca el Consell Econò-
mic i Social? La Covid-19 només
ha fet que aguditzar els proble-
mes que ja teníem. Ara hem de
conèixer quants recursos tenim
sobre la taula per saber on els
destinem. La vostra obligació
és apretar-nos i la nostra estar a
l’altura”, reblava la regidora de
Guanyem Carme Martínez per
concloure la trobada.

Anton Rosa
BADALONA

Unacursaacontrarellotge
» Front comú de l’oposició i les entitats badalonines per reclamar mesures urgents per afrontar la crisi
» La condonació de taxes i la promoció de Badalona, dues de les propostes sobre la taula dels grups

“No hem vingut 
a fer política, sinó a
plantejar propostes
conjuntes de ciutat”

“Per què fa més 
de dos anys que no 
es convoca el Consell
Econòmic i Social?”

Els portaveus dels grups de l’oposició a la trobada amb les entitats i una terrassa buida al passeig. Fotos: Guanyem i Ajuntament
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Dijous, Fernando Si-
món anuncia que la

Generalitat valora confi-
nar Lleida. La Conselleria ho nega. Di-
vendres, la consellera diu que no es
confinarà. Molta gent marxa de va-
cances o de cap de setmana. Dissabte
confinen. Algú em pot explicar què ha
passat?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Acabamos de hacer los
cálculos de lo que ha

costado hacer un repor-
taje solo en kilometraje, peajes y par-
king: 155,02 euros. Sin contar horas de
trabajo ni dietas. Es decir, el periodis-
mo freelance que haga algo que no sea
a base de llamadas lo hace, de entra-
da, perdiendo pasta.

@17Mn

¿De verdad es critica-
ble que el presidente

del Gobierno de un es-
tado aconfesional no participe en un
acto organizado por la Conferencia
Episcopal? La misma, por cierto, que
apoyó la manifestación de junio de
2005 contra la legalización del matri-
monio entre personas del mismo sexo.

La gent del Segrià no
ha fet les coses més ma-

lament que la resta de
catalans en aquest desconfinament. Se-
ria una conclusió injusta i errònia. Cal
posar el focus en les activitats profes-
sionals al camp i en indústries agroa-
limentàries. El problema rau aquí, so-
bretot.

@AlvarLlobet@joseramonpatter@evapelegri_

La lupa

M’explica un bon amic que recorda
que, quan era petit, al poble on va néi-
xer hi havia una casa a la qual tots els
infants li tenien por.

Era una casa gran –un casalot– que
es trobava als afores del poble i on re-
sidia un personatge estrafolari i poc
amable amb els petits. Per això, alguns
també l’anomenaven la casa de la
bruixa.

Tanmateix, aquest lloc tenia una
atracció molt especial per a tots els pe-
tits. A l’hivern, just quan començava a
fosquejar, eren molts els que s’hi apro-
paven per intentar veure l’inquilí. Per
aconseguir-ho, cridaven i feien tota
mena de sorolls per atreure l’atenció del
malèfic personatge que, coneixedor
del que volien les criatures, es presta-
va al joc i treia el cap per
una de les finestres de l’e-
difici per espantar els per-
versos però innocents in-
fants.

La cridòria i la fugida de
les provocadores criatures
era espectacular. Les cares
de por i, al mateix temps, de satisfac-
ció per haver aconseguit violentar la
tranquil·litat d’aquest diabòlic perso-
natge eren de les que no s’obliden
mai.  

Més tard, un dels jocs favorits dels
adolescents va ser, i continua sent, la
casa de la por. 

Generalment, en una determinada
època de l’any, els grans adeqüen un es-
pai de l’escola o de la casa de colònies
per transformar-lo en un tenebrós
castell ple de trampes i de monstres on
els petits s’endinsen amb el cor en-
congit a la recerca  de sensacions i de
sorpreses.

Al cinema també s’ha explotat
aquesta por amb imatges de cases
fantasmagòriques plenes de misteris i
fantasmes. 

Ara, aquells petits i adolescents ja
no ho són. Són respectables i venera-
bles ancians que busquen passar el que
els queda de vida provant de molestar
la família el mínim possible i gaudint
dels nets tant com poden o els deixen.

Encara que el que volen, en gene-
ral, aquests venerables iaios és conti-
nuar vivint a casa seva, això no sempre
és possible, ja que o bé s’han quedat
sols o bé necessiten ser cuidats.

Afortunadament, cada vegada són
més els anys que vivim les persones,
cosa que no necessàriament significa
trobar-se en les millors condicions fí-
siques i psíquiques possibles.

Per això, a tot arreu es construeixen
espais per acollir i mantenir actives i
ben ateses a les persones grans, amb di-

ferents funcions. Uns s’anomenen ca-
sals de la gent gran, altres són els
centres de dia i també hi ha les resi-
dències. Ja hem explicat en un altre es-
crit què són i per a què serveixen ca-
dascun d’aquests llocs.

També hem comentat i parlat de
qui gestiona i de qui és la responsabi-
litat d’oferir aquests serveis a les per-
sones grans.

Ara bé, no deixa de cridar l’atenció
que la gestió i el manteniment dels ca-
sals de la gent gran sigui públic, que els
centres de dia siguin quasi inexistents
i les residències, tant la propietat com
la gestió, majoritàriament, estiguin
en mans privades.

Sense cap dubte, difícilment l’em-
presa privada s’interessaria en aquest
tipus de serveis si no fossin un nego-

ci. I és evident que la rendibilitat en
aquests establiments serà més gran
quan els serveis siguin els més bàsics
i les condicions dels treballadors siguin
tan precàries com sigui possible. Ara
bé, n’hi ha que també presten els seus
serveis amb garanties de qualitat, de tot
hi ha a la vinya del Senyor.

Doncs bé, ara resulta que moltes
d’aquestes residències es coneixen
amb el nom de la “casa dels morts”. No
cal explicar les raons, només asse-
nyalar que a Catalunya més de 4.000
persones han mort durant aquesta
pandèmia –a la Comunitat de Madrid
n’han mort més de 6.000– i que en la
majoria dels casos, segons van infor-
mant els mitjans de comunicació, ha
estat per manca d’atenció mèdica i per

la impossibilitat de traslla-
dar-los als hospitals, total-
ment desbordats per la
manca d’infraestructures i
de personal. O, com va pas-
sar a Madrid, per les ins-
truccions rebudes d’algun
descerebrat i irresponsa-

ble càrrec institucional, que té l’obli-
gació i la responsabilitat de garantir la
salut de tots els seus conciutadans. 

Ens trobem en plena desescalada,
però ningú descarta un nou brot des-
prés de l’estiu.

Assumiran els governs la seva res-
ponsabilitat i s’evitarà la mort de per-
sones grans usuàries de residències, si-
guin públiques o privades?

Amb la salut i el benestar de les per-
sones no es pot jugar, i menys intentar
fer negoci. Per això, cal amb urgència
construir noves residències públiques,
també centres de dia, i inspeccionar i
fer seguiment del funcionament de
les residències privades, moltes d’elles
concertades. Només així evitarem que
a les residències se les continuï ano-
menant les “cases de la mort”.

Assumiran els governs la seva 
responsabilitat i evitaran la mort de gent

gran a les residències públiques i privades?

per Pedro Jesús Fernández

La casa dels morts
Els semàfors

ICAB
Els veïns afectats per l’enderroc del bloc
del número 16 del Passatge de la Torre,
a la Salut, han arribat a un acord amb

els bancs per la condonació de les hipo-
teques. L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia
de Barcelona (ICAB), clau en el pacte. 

pàgina 8

Mossos d’Esquadra
El jutjat de guàrdia de Badalona ha de-
cretat presó preventiva per a 7 dels 26
detinguts en una operació dels Mossos
d’Esquadra per desmantellar un clan
familiar que es dedicava als robatoris

violents i controlava el barri de la Mina.
pàgina 10

Geriàtric Sant Adrià
La Generalitat ha decidit tancar de ma-
nera cautelar la residència Sant Adrià

de Sant Adrià de Besòs perquè no com-
pleix amb els requisits mínims esta-

blerts per poder garantir els drets dels
usuaris i dels treballadors en plantilla. 

pàgina 10
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La Generalitat tanca la residència Sant Adrià 
per no garantir els drets d’usuaris i treballadors1

2 Alfonso Navarro, l’incombustible

Els mals fums del virus: crema de residus 
sanitaris a Tersa i més activitat al crematori

Front comú al ple de Sant Adrià per reclamar 
un pla director per a la conca del Besòs

Tiana proposa desestimar 
el recurs pel segrest del geriàtric

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

Els tres grans estats del món –els
EUA, amb Donald Trump; Rússia,
amb Vladímir Putin, i la Xina,
amb Xi Jinping– estan en mans
d’uns megalòmans. Trump, que
passa per alt qualsevol mesura de
prudència; Putin que canviant la
constitució aconsegueix ser reele-
git per poder comandar el seu país
fins a l’any 2026, i Xi Jinping, que
condueix amb mà de ferro la Xina,
que és una dictadura que no ad-
met la discrepància, amb un sis-
tema econòmic mixt, entre comu-
nisme i capitalisme, ben estrany.

Davant d’aquest panorama,
apareix una figura en la política
europea que és i serà un referent
de la democràcia: Angela Merkel.
Durant els pròxims sis mesos os-
tentarà la presidència europea, a
veure si posa ordre i aconsegueix
que en l’actual crisi econòmica i
social el resultat sigui equilibrat,
sense deixar cap estat de la UE ar-
raconat, i aturar les derives auto-
ritàries en alguns estats perquè re-
baixin el to populista ultradretà.
D’altra banda, la ministra de De-
fensa alemanya ha dissolt una fac-
ció d’una unitat d’elit de l’exèrcit
per tenir molts dels seus membres
involucrats en grups d’extrema
dreta, i haver “distret” explosius i
armes de l’arsenal de l’exèrcit.
Algú es pot imaginar que a Espa-
nya es fes el mateix amb els ultra-
dretans de l’exèrcit, Guàrdia Civil,
Policia Nacional i altres personat-
ges que exalten el general Franco?
Potser quedarien quatre gats.
També estaria bé que es depures-
sin els ultradretans infiltrats als
Mossos d’Esquadra. 

Angela Merkel, un exemple de
dirigent que creu en la democrà-
cia, ens dona un bri d’esperança.

Esperança
per Jordi Lleal 

Ganas locas de quedarme 
per Mani Martínez

Tras nueve meses de prisión
preventiva, acaban de dejar en li-
bertad (en espera de juicio) a
Ibrahim Afquir i Charaf Fadlao-
ui, acusados de desorden públi-
co, atentado contra la autori-
dad y lesiones y daños, por haber
participado en las manifestacio-
nes contra la sentencia del juicio
del Procés. La Fiscalía les pide
nueve años de prisión y multas de
7.200 euros (sí, nueve años).

Los siete primeros acusados
de terrorismo en la operación Ju-
das están también en libertad
pese a la gravedad de los cargos
imputados.

Esther, Sònia, Rafael i Que-
ralt Casoliva siguen a la espera de
juicio también por terrorismo.

La semana pasada acusaron
también de terrorismo a David
Budria i Clara Borrero, deján-
doles también en libertad pese a
ser presuntos terroristas.

En estos días también quedó

listo para sentencia el juicio a Tra-
pero, que sigue en espera de re-
solución. La Fiscalía pide diez
años de cárcel por Sedición.

También esta semana, Ciu-
dadanos, PP y Vox anuncian
que no permitirán que las con-
denas de los nueve activistas y
presas y presos políticos pasen a
tercer grado...

Esta es la famosa normalidad
del Estado y del Gobierno más
progresista de la democracia es-
pañola, cuya Fiscalía sigue acu-
sando de terrorismo a decenas de
personas sin haber una sola víc-
tima ni atentado.

Decenas de personas exilia-
das y juicios abiertos constante-
mente con causas inverosímiles
que significan cárcel, inhabilita-
ciones, deportaciones y vidas
truncadas por defender un de-
recho universal.

Unas ganas locas de que-
darme en esta España, oiga.

Les millors
perles

El municipi de Pinell de Brai (Terra Alta) s’ha fet viral per plantar
cara al feixisme de Vox. Diversos militants d’aquesta formació
van arribar al poble en cotxe per assistir a un acte, però un

grup de veïns va començar a travessar un pas de vianants de forma
constant, d’un cantó a l’altre, impedint que els vehicles avancessin.

Prohibit fer servir desodorant al transport públic. Aquesta
és la curiosa mesura que ha anunciat l’autoritat que regula
els tramvies i autobusos de Berlín a través de Twitter, amb

l’objectiu que les olors corporals convencin els passatgers de fer
servir correctament la mascareta durant els trajectes.

Les autoritats sanitàries xineses han confirmat un cas de pesta
bubònica a la Regió Autònoma de Mongòlia Interior. També
han establert l’alerta de nivell 3 a la zona per prevenir els con-

tagis i controlar els possibles brots. Per ara, només hi ha un pacient
ingressat i està estable. Veurem com va la segona meitat de l’any...

Estar tan tranquil al teu bar i, de sobte, veure que el sostre
cau. És el que li ha passat al propietari d’un establiment de
Terrassa, que afortunadament no ha patit cap ferida greu.

Però, com pot ser que un sostre caigui? Pel pes d’una piscina que
un veí havia instal·lat al seu terrat, sense tenir en compte el risc.

Alguns nens neixen amb un pa sota l’aixella i d’altres, amb el
DIU de la seva mare a la mà. És el cas d’un nadó que ha nas-
cut al Vietnam subjectant el dispositiu que, dos anys enrere, la

seva mare s’havia fet implantar precisament per no quedar-se em-
barassada. Sembla que no va funcionar.

A les xarxes

@joeldiazbrah: Us imagineu ser clients ha-
bituals d’una empresa, encarregar-li un ser-
vei i que el resultat d’aquest servei vagi con-
tra els vostres interessos? Bartomeu tampoc.

@Cel_Mu: La culpa no és dels temporers,
la culpa és de les administracions i les em-
preses que posen els beneficis per sobre
de la vida.

#LleidaConfinada

@inarobles13: Juan Carlos cobraba
160.000 €/año. Por tanto, estuvo 722 años
ahorrando para regalar 65 millones a Co-
rinna. Eso, o los Borbones son unos ladrones.

#65MilionsPerGratitud #AuditoriaDelBarçagate
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SEGURETAT4L’alcalde de Ba-
dalona, Xavier García Albiol, va
anunciar en la Junta Local de Se-
guretat celebrada aquest dilluns
la seva intenció d’iniciar en els
pròxims dies els tràmits per a la
construcció d’una nova comis-
saria de la Guàrdia Urbana de
Badalona al barri de Sant Roc.
Segons va explicar Albiol en la
trobada, a la qual també va as-
sistir el conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, l’equipament s’ubi-
carà al solar de l’antiga caserna
dels Bombers, a l’avinguda Mar-
qués de Mont-Roig, i la previsió
del govern local és que entri en
funcionament abans que acabi el
mandat, l’any 2023.

Aquesta comissaria -tal com
es va detallar en l’atenció als mit-
jans i recull l’Agència Catalana de
Notícies (ACN)- donaria servei en
exclusiva als barris “conflictius” de
la zona sud i, segons Albiol, es pre-
veu també reservar un espai per-
què hi puguin treballar altres
cossos policials, en especial els
Mossos d’Esquadra, responsa-
bles de la seguretat ciutadana. 

La nova seu policial a Sant
Roc és una de les velles prome-
ses que el popular va provar de
materialitzar el 2011, quan va
col·locar un mòdul prefabricat
de manera provisional al barri.
“Era un primer gest d’acord
amb les possibilitats del mo-
ment”, va argumentar l’alcalde,
que ara estudia recuperar aquest
mòdul de la plaça Camaron per
tornar-lo a adequar com a punt
de referència de la Guàrdia Ur-
bana a la zona.

Albiol també va voler recri-
minar als alcaldes que l’han pre-
cedit la decisió de desmantellar

la polèmica unitat Omega de la
Guàrdia Urbana, una unitat d’ac-
tuació ràpida que el propi po-
pular assimila als antidisturbis i
que, tal com ja va anunciar fa un
parell de setmanes, tornarà a po-
sar-se en funcionament previsi-
blement a la tardor, quan “arri-
bi el material” necessari per a la
realització del servei.

Per la seva banda, el conse-
ller Buch es va comprometre a
ampliar el nombre d’efectius
dels Mossos d’Esquadra desti-
nats al municipi, tal com ja va fer
fa unes setmanes a la Junta Lo-
cal de Seguretat de Santa Colo-
ma de Gramenet. “Estem millor
que la resta de Catalunya, però
no estic satisfet i no en tinc su-
ficient”, va apuntar Albiol al res-
pecte. En relació amb les dades
sobre els fets delictius, Buch va
explicar que s’han reduït en un
4,4% respecte de l’any anterior.
Els delictes més comuns són els
furts i les estafes, que sumats re-
presenten gairebé la meitat dels

fets delictius que tenen lloc a Ba-
dalona.

OPERACIONS I PROTESTES
La setmana passada es van des-
plegar diversos dispositius poli-
cials. La principal operació va ser
la detenció de tres persones -que
ja han ingressat a presó- per
realitzar tasques de captació per
al terrorisme gihadista a la Salut
i per la seva relació amb un te-
rrorista mort a Síria. La investi-
gació està dirigida per l’Audièn-
cia Nacional. 

Dos dies abans, els Mossos
d’Esquadra aconseguien arrestar
una parella de carteristes habi-
tuals que havien protagonitzat
un robatori violent al carrer Pep
Ventura, ferint una àvia. 

Dimarts va tenir lloc una ma-
nifestació de protesta a la Pau per
la inseguretat i dimecres una al-
tra al Gorg per denunciar els
problemes de convivència que
provoca l’ocupació d’una antiga
nau al carrer Guifré.

Albiol davant la mirada del conseller Buch després de la Junta. Foto: ACN

Albiol vol frenar la inseguretat
amb una comissaria a Sant Roc

» Va anunciar a la Junta de Seguretat l’inici dels tràmits per fer-la
» Dos operatius policials i dues protestes veïnals centren les mirades

La plaça Trafalgar s’obre
al públic a mig remodelar

OBRES4L’alcalde de Badalona,
Xavier García Albiol, va inagurar
divendres de la setmana passada
la plaça Trafalgar del barri de Lle-
fià després de diversos mesos en
obres. Aquesta primera fase del
projecte -que es va engegar du-
rant el mandat de Dolors Saba-
ter com a alcaldessa entre 2015 i
2018- ha servit per adaptar l’es-
pai i fer-lo més accessible, habi-
litant zones per al descans i el pas-
seig i altres per realitzar diverses
activitats com un parc infantil. 

Des del grup municipal de
Guanyem reclamen al govern

d’Albiol que posi en marxa un
nou procés participatiu per po-
der avançar en la segona fase de
remodelació i poder així re-
prendre les obres, que han de
servir per facilitar la connexió
entre els barris a una banda i
l’altra de la plaça i per enderro-
car barreres arquitectòniques
per la gent amb diversitat fun-
cional. “Que s’engegui un altre
cop la participació del veïnat de
Llefià i que s’acabi ja la remo-
delació”, conclouen fonts de la
formació, que també demanen
més transparència.

Pacte per condonar la hipoteca
dels veïns del bloc de la Salut

HABITATGE4Els veïns afectats
per l’enderroc del bloc del nú-
mero 16 del Passatge de la Torre
del barri de la Salut de Badalo-
na han arribat a un acord amb
els bancs per la condonació de
les hipoteques pendents de pa-
gament. Segons fonts consulta-
des per Línia Nord, el pacte ha
estat tancat amb confidenciali-
tat i permetria a les famílies no
haver de continuar pagant a les
entitats bancàries les quantitats
pactades per uns habitatges que
van haver de ser enderrocats
perquè estaven greument afec-

tats per aluminosi. En les nego-
ciacions entre inquilins i bancs
ha jugat un paper clau l'Il·lustre
Col·legi de l'Advocacia de Bar-
celona (ICAB), que va aconseguir
el passat maig la condonació de
les hipoteques de tres de les fa-
mílies afectades. Des d’entitats
com la Plataforma Sant Roc
Som Badalona alerten sobre la
situació d’alguns dels veïns afec-
tats, que prop de nou mesos
després de l’enderroc encara no
tenen alternativa d’habitatge i
continuen residint en hostals
de manera provisional.

Salut | Veïns de Bufalà demanen no suprimir el servei de pediatria
L’Associació de Veïns de Bufalà ha denunciat la possibilitat que la Generalitat suprimeixi el servei de
pediatria del CAP de Bufalà-Canyet per centralitzar-lo al CAP Doctor Robert. Guanyem ja ha donat 

suport a la campanya veïnal i el PSC preguntarà al Parlament per aquesta possible desaparició.

TURISME4L’Ajuntament de Ba-
dalona ha impulsat una campan-
ya de promoció turística per tal d’a-
favorir la recuperació del sector lo-
cal i atraure visitants d’arreu de l’es-
tat espanyol a la ciutat. Segons as-
senyala l’alcalde Xavier García Al-
biol, aquesta iniciativa no es trac-
ta d’un “fet puntual, sinó que for-
ma part d’una aposta estratègica a
llarg termini per potenciar el lito-
ral badaloní i tots els atractius tu-
rístics de la ciutat”. Sota l’eslògan
Vine i gaudeix de Badalona, el
projecte pretén promocionar i rei-
vindicar la ciutat a través d’imat-

ges que mostrin alguns dels seus
principals atractius turístics com
són la platja, el passeig Marítim, el
port, la Rambla, el Museu muni-
cipal, el monestir de Sant Jeroni de
la Murtra i la variada oferta co-
mercial i gastronòmica.

VACANCES A LA PORTA DE CASA
Tanmateix, aquesta no és l’única
campanya de promoció que im-
pulsarà el govern municipal. Amb
l’objectiu de captar especialment
el públic local i metropolità en un
estiu en el qual els desplaça-
ments per estiuejar seran infe-

riors, el consistori aposta per la
iniciativa Port de Badalona. Va-
cances a la Porta de Casa, que
consisteix en 60 experiències
nàutiques i gastronòmiques que
tindran lloc a la zona portuària. 

Però al Port no només s’hi
podran practicar les activitats
nàutiques. També la cultura hi fa
forat amb el ja consolidat festi-
val Nits al Port, que estrenarà
format (del 16 al 19 de juliol) i
convocarà talent local per fer
emergir les emocions amb pro-
postes de jazz, flamenc i fusió de
música clàssica i ballet.

Campanyadepromoció turística
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La desigualtat social, 
prioritat ciutadana

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet va
celebrar la setmana passada el
Fòrum Ciutadà on s’havia de de-
finir el full de ruta que marcarà el
Pla d’Acció Municipal (PAM)
fins al final del mandat, l’any
2023. La trobada -que va haver-
se de fer de forma telemàtica a
causa de la situació sanitària ac-
tual- va servir per constatar que
la reducció de les desigualtats so-
cials és la principal prioritat per
als veïns del municipi. 

En aquest sentit, entre les
deu primeres preocupacions de

la ciutadania hi ha “atendre les
demandes socials de la gent
gran” i “obrir els habitatges do-
tacionals de l’Escola Miguel Her-
nández i facilitar l’apertura del
centre de dia”. Una altra de les
prioritats assenyalades pels veïns
que han participat d’aquest pro-
cés participatiu -que ha comptat
amb la col·laboració de més de
1.000 persones- és informar les
famílies vulnerables sobre l’accés
a les tarifes socials dels submi-
nistres, un aspecte també inclòs
dins el programa d’objectius per
al desenvolupament sostenible.

SEGURETAT4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
anunciat la creació de la Unitat
de Seguretat i Intervenció Rà-
pida (USIR) de la Policia Local,
que estarà especialitzada en la
prevenció i repressió de la de-
linqüència. Aquesta flamant sec-
ció està formada per un caporal
i cinc agents amb flexibilitat ho-
rària per adaptar-se a les dife-
rents necessitats i té l’objectiu de
millorar la sensació de seguretat
ciutadana al municipi, on en els
últims mesos després del confi-
nament s’han incrementat en un
3% els robatoris amb força.

"La seguretat ciutadana és
tan important com qualsevol
altra política social, perquè si els
ciutadans no se senten segurs en
el seu entorn immediat no els
podem garantir els seus drets”,
assenyalava l’alcaldessa Núria
Parlon divendres en la presen-
tació de la unitat, que va em-
marcar la mesura dins l’esforç
del consistori per millorar l'efi-
càcia i eficiència de la seva poli-
cia i que ha de culminar amb la

incorporació de 153 nous agents
abans del 2023.

AGRESSIÓ MORTAL I DROGUES
L’anunci d’aquesta nova unitat
s’ha produït després que els
Mossos d’Esquadra detinguessin
tres persones per la mort d’un
home dijous de matinada en
una agressió al centre de Santa

Coloma. Els arrestats -que s’ha-
vien refugiat en un local ocupat
després dels fets- tenen 43, 53 i
65 anys i són de nacionalitat es-
panyola. També divendres pas-
sat es va desmantellar un im-
portant punt de venda de droga
regentat per una mare i la seva
filla, que van ser arrestades per
tràfic d’estupefaents.

Efectius de la Unitat de Seguretat i Intervenció Ràpida. Foto: ACN

Parlon impulsa una nova unitat
policial d’actuació ràpida

Protesta | Marxa popular pel tancament de Nissan
Aquest divendres hi ha convocada una marxa popular per protestar pel tancament

de les plantes de l’empresa automobilística Nissan a Catalunya. La protesta es dividi-
rà en dues columnes, una de les quals sortirà de la plaça de la Vila de Santa Coloma.
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Sant Adrià

Emotiva concentració 
de familiars a la Matacàs

GENT GRAN4Una vuitantena
de familiars es van concentrar
dissabte al migdia a les portes de
la residència Matacàs de Sant
Adrià en un acte en record als
més de 60 usuaris del geriàtric
que van morir durant la pandè-
mia del coronavirus. L'home-
natge -que va haver de ser pos-
posat el passat 6 de juny per
raons de seguretat a causa de la
situació sanitària- va servir per

poder donar un últim i emotiu
adeu als interns difunts encenent
unes espelmes tot dibuixant la
forma d'un cor i amb moltes per-
sones exhibint fotografies dels fa-
miliars morts aquests mesos. 

La Fiscalia Superior de Jus-
tícia de Catalunya està estudiant
les denúncies presentades per di-
verses famílies del geriàtric con-
tra la gestora per una presump-
ta mala praxi.

El geriàtric Sant Adrià, tancat
per no complir amb els mínims
GENT GRAN4El Departament
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies ha decidit tancar de mane-
ra cautelar la Residència Sant
Adrià fins que es resolgui l’ex-
pedient sancionador obert con-
tra la direcció del geriàtric. 

Aquest equipament ja va ser
intervingut pel Govern català a
finals del mes de març després
de constatar que catorze dels vint
interns presentaven símptomes
compatibles amb un contagi per

coronavirus i que la meitat de la
plantilla es trobava de baixa. 

Segons argumenta Afers So-
cials, la Residència Sant
Adrià –que compta amb 25 pla-
ces, 20 de les quals de finança-
ment públic– no compleix amb
els requisits establerts per ga-
rantir els drets de les persones
residents en el marc de la crisi
sanitària ni tampoc és capaç de
garantir els drets dels treballa-
dors contractats.

SUCCESSOS4El jutjat de guàr-
dia de Badalona ha decretat pre-
só preventiva sense fiança per a
7 del total de 26 detinguts en l'o-
peració per desmantellar un clan
familiar històric que es dedica-
va als robatoris violents i con-
trolava el barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs. La causa es
manté oberta pels delictes d'or-
ganització criminal, contra la
salut pública, robatori amb vio-
lència, robatori amb força, temp-
tativa d'homicidi, tinença il·líci-
ta d'armes, usurpació de fun-
cions, extorsió, usurpació d'im-
mobles i defraudació de fluids.

Segons ha informat el Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), entre diu-
menge i dilluns es van realitzar
les 15 compareixences progra-
mades, ja que les vuit persones
arrestades restants van que-
dar en llibertat sota diferents
mesures cautelars. Aquestes
declaracions van causar pro-
blemes amb els veïns dels vol-
tants dels jutjats del carrer d’en
Prim, ja que un nombrós grup

s’hi va concentrar a les portes
en suport als arrestats. 

El dispositiu va iniciar-se diu-
menge de matinada, quan prop de
500 agents liderats per  l’àrea cen-
tral de delictes contra el patrimoni
de la Divisió d’Investigació Cri-
minal dels Mossos d'Esquadra
van realitzar una trentena d'en-
trades a diferents domicilis de

Sant Adrià, Badalona, Maçanet de
la Selva, Tordera, Terrassa i Palau-
solità, on es van comissar diver-
ses pistoles i un subfusell d'assalt.
L'objectiu del desplegament era
desarticular un clan familiar de la
Mina que exercia gran control so-
bre els veïns i que no dubtava a re-
córrer a la violència i la intimida-
ció per "atemorir" la ciutadania.

Un dels detinguts en l'operatiu dels Mossos d’Esquadra a la Mina. Foto: ACN

Presó per a set membres d’un
perillós clan familiar de la Mina

Entitats veïnals | Impulsen la creació de l’Espai Besòs
Entitats com la Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià

han impulsat la creació de l’Espai Besòs, una agrupació que vol abraçar un àmbit te-
rritorial més extens que el Front Litoral per la influència de projectes com el PDU.
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Les obres per adequar les
platges de Montgat, en marxa
SERVEIS4La Demarcació de
Costes a Catalunya ha iniciat
les obres d’adequació de les plat-
ges de Montgat, que havien re-
sultat molt malmeses o “des-
truïdes” pel pas del temporal
Glòria pel litoral del municipi. 

Segons ha informat l’Ajun-
tament en un comunicat, els
treballs de consolidació de l’es-
cullera de la platja de Can Tano
ja han començat gràcies al suport
d’un vaixell draga, que trans-
porta sorra que extreu del port
del Masnou fins a una zona
compresa entre la Riera d'en

Font i l'estació de Montgat Nord.
Paral·lelament, diverses màqui-
nes estan realitzant tasques a la
sorra, com la recol·locació de les
pedres de l'escullera per conso-
lidar el Passeig de Mar o la re-
paració de totes aquelles in-
fraestructures, rampes i escales
que connecten el passeig i la plat-
ja i que van resultar molt afec-
tades pel temporal. 

La previsió inicial era que les
obres comencessin al mes de
març però l'impacte de la pandè-
mia va obligar el Ministeri a sus-
pendre-les durant l'estat d'alarma.

POLÍTICA4L’Ajuntament de Tia-
na ha ratificat la desestimació del
recurs de reposició presentat per
la gestora de la residència Sant
Cebrià. En un ple municipal es-
pecialment convuls, el govern
local va fer valer dimarts la seva
majoria absoluta per tombar les
extenses al·legacions de la con-
cessionària en considerar que la
prova aportada per la direcció del
geriàtric “no desmenteix” la pre-
sumpta actuació negligent i
apel·lant a la postura “obstruc-
cionista” i a la “manca de volun-
tat correctora” que va presentar
en tot el procés l’empresa.

“Estem a favor del segrest,
però no podem avalar l’informe
jurídic perquè ens volen fer pas-
sar bou per bèstia grossa. No te-
nim prou elements i context per
posicionar-nos”, assenyalava en
la sessió celebrada aquest di-
marts el líder de Junts per Tia-
na, Isaac Salvatierra, respecte a
la gestió que ha fet l’equip de go-
vern de la crisi a la residència.
L’únic grup de l’oposició va de-
cidir abstenir-se malgrat les

nombroses pressions rebudes
per part de la resta de forces, que
els demanaven el vot favorable
per “responsabilitat” i per fer
costat “al poble de Tiana”. 

Pel que fa a la fundació que ac-
tualment s’encarrega de la direc-
ció del geriàtric, l’alcaldessa Mar-
ta Martorell va anunciar que s’ha
rebut una instància on l’entitat de-

nuncia que la “bunquerització”
de l’anterior gestora no els permet
desenvolupar la seva tasca. 

En l’apartat de mocions i pre-
guntes, el ple va descartar im-
pulsar una ordenança per regular
l’ampliació de terrasses i el con-
sistori va esclarir que el cost del
projecte de l’avinguda Isaac Al-
béniz ha estat de 10.000 euros.

El Ple de l'Ajuntament de Tiana d'aquest dimarts. Foto: Aj. de Tiana

El recurs pel segrest del geriàtric
protagonitza un ple convuls

Montgat | Anul·lats els dos grans actes festius de l’estiu
L’Ajuntament de Montgat ha decidit anul·lar els dos grans actes festius programats per a

l’estiu: la Festa Cara el Mar i l’espectacle de commemoració històrica Montgat 1705. 
La mesura s’ha pres a causa de l’actual situació sanitària provocada per la pandèmia.



Si el primer fitxatge de la Penya
(el pivot Vladimir Brodziansky)
arribava per cobrir una necessi-
tat de l’equip, els dos que l’han se-
guit, a banda de complir amb
aquest requisit, tenen un marcat
component emocional, ja que
signifiquen el retorn a casa de dos
jugadors badalonins i formats al
planter del club: el base Ferran
Bassas i l’escorta Pau Ribas.

La tornada de Bassas va ser la
primera que va confirmar-se (di-
jous passat) i l’endemà va ser pre-
sentat amb el seu nou dorsal 20.
“Tenia la confiança que algun any
podria tornar a casa. En cap mo-
ment em vaig marcar etapes,
simplement volia seguir treba-
llant i creixent”, va assegurar el ju-
gador, que ha estat en els darrers
vuit anys a les plantilles d’Ovie-
do, Canarias i San Pablo.

L’arribada de Ribas es va con-
firmar dissabte passat; l’escorta

de 33 anys signa fins al 2023 des-
prés d’haver jugar des de la tem-
porada 2009-10 en tres dels
grans de l’ACB: Baskonia (durant
tres temporades), València (en-
tre la 2012-13 i la 2014-15) i Bar-
ça (els últims cinc cursos).

El polivalent jugador (que
portarà el número 4, que li va ce-
dir Joel Parra en un moment ple
de simbolisme) va assegurar,
durant la seva presentació abans-
d’ahir, que tornar no li ha supo-
sat cap esforç (econòmic) “per-
què volia ser aquí” i va explicar
que va prendre aquesta decisió
durant el confinament.

COMIATS
El mercato verd-i-negre, però,
també ha presentat sortides en els
últims dies. Klemen Prepelic (que
ha acabat el seu contracte de
cessió i marxa al València), Alen
Omic, Kerem Kanter i Oliver
Stevic són els quatre efectius de
la plantilla 2019-20 que no con-
tinuaran a les ordres de Carles
Duran el curs que ve.

Per altra banda, el club co-
neixerà demà els seus primers ri-
vals en l’Eurocup 2020-21. Els
caps de sèrie, són el Promitheas
Patras, l’UNICS Kazan i el Loko-
motiv Kuban de Krasnodar.

La tornada a casa dels dos jugadors ja és un fet. Fotos: CJB

Ferran Bassas i Pau Ribas
tornen al Joventut de Badalona
Pau Arriaga
BADALONA

Futbol | El ‘play-off’ d’ascens a Segona B serà sense públic
Ahir es va celebrar l’acte de presentació del play-off d’ascens a Segona Divisió B que es jugarà
al Municipal de Badalona durant els dies 18, 19 i 25 d’aquest mes. Finalment, les autoritats han
decidit que no hi hagi públic, de manera que cal esperar al curs que ve per tornar a les graderies.

Amb la certesa que el Fe-
mení Sant Adrià jugarà
a Lliga Femenina 2 la

temporada que ve, la direcció es-
portiva del club ha posat fil a l’a-
gulla per dissenyar la plantilla
que dirigirà Dani José durant la
temporada 2020-21. El roster
adrianenc, de moment, ja té
dues peces: la capitana Helena
López i Laia Lamana.

L’escorta complirà la seva
quinzena temporada vestint de
lila, havent fet el trajecte de for-
mació sencer, des de mini fins al
primer equip, sempre a Sant
Adrià. La barcelonina va dir al seu
perfil de Twitter que està “con-
tenta de poder seguir un any
més lluitant per la família lila” i
va donar les gràcies al club.

Lamana, per la seva banda,
farà el salt definitivament al pri-
mer equip i sobre ella recaurà
bona part de la responsabilitat de
la direcció del joc. La jugadora de
Pineda de Mar va complir 18
anys a principis d’aquest 2020 i
és ara mateix l’única base amb
contracte en vigor.

López i Lamana
renoven amb el
Femení Sant Adrià

L’eslovac Tomas
Drahovský arriba
a l’Industrias

Segona cara nova. L’a-
la eslovac Tomas Dra-
hovský es va convertir,

dilluns passat, en jugador de
l’Industrias Santa Coloma per
als dos pròxims cursos. El juga-
dor d’Stará Lubovna aterrarà a
l’equip com a flamant campió de
la Lliga i la Copa de Txèquia (el
seu darrer equip ha estat l’Spar-
ta de Praga) i s’ha de convertir en
una de les referències ofensives
del conjunt de Javi Rodríguez.

“Estic content de tornar a
Espanya (va jugar a Cartagena el
curs 2017-18). Espero estar a
l’alçada i retornar la confiança,
tant de bo puguem lluitar per ob-
jectius importants”, va dir als
mitjans del club colomenc.
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Andreu Farràs s’ha envoltat de cinc pe-
riodistes més per escriure Els invisibles: Pau
Farràs (el seu fill), Inma Santos, Gemma
Varela i Andrea Vargas. Aquest llibre ofe-
reix un retrat de la immigració a Catalunya
a través d’entrevistes a una trentena de
testimonis, que expliquen per què van
marxar dels seus països, com van arribar
i com els ha canviat la vida tot plegat.

Viu en línia

Llibres

Els invisibles
Andreu Farràs i altres

La Perla 29 torna a la càrrega aquest ju-
liol. Dins de la programació del Festival
Grec 2020, la companyia presenta Asse-
degats, una obra de Wajdi Mouawad di-
rigida per Oriol Broggi. Es tracta d’una
peça que s’endinsa en la complexitat de
l’adolescència i de la transició cap a l’edat
adulta a través de tres personatges.

Al Teatre Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Assedegats
Oriol Broggi

El trio que es va fer famós des d’un bal-
có de l’Esquerra de l’Eixample durant el
confinament ha presentat la seva primera
mixtape. Sota el títol Desconfination, els
Stay Homas han publicat les seves cinc
cançons més aclamades pel públic, amb
col·laboracions amb Judit Neddermann,
El Kanka, Oques Grasses i Nil Moliner. Tot,
mentre preparen un disc per a la tardor.

Música

Cate Blanchett protagonitza la nova
pel·lícula de Richard Linklater (autor i di-
rector de Boyhood). A Dónde estás, Ber-
nadette, Blanchett dona vida a una mare
agorafòbica que fuig de casa sense dei-
xar rastre just quan havia d’emprendre un
viatge a l’Antàrtida amb la seva família.
El film és una adaptació del llibre ho-
mònim, escrit per Maria Semple. 

Pelis i sèries

Dónde estás, Bernadette
Richard Linklater

Desconfination
Stay Homas

CosmoNits
Tornen les CosmoNits del CosmoCaixa, un cicle de ses-

sions nocturnes de cinema a la fresca. Tots els dijous del
2 de juliol al 27 d’agost, a les deu de la nit, els amants de
les pel·lícules de ciència-ficció tenen una cita al Cosmo-
Caixa de Barcelona. Per només sis euros, podran accedir
a l’interior del museu, visitar l’exposició temporal i gau-
dir de pel·lícules com ¡Olvídate de mí!, Próxima o El viaje

de Chihiro, entre altres grans títols. Les projeccions, com
sempre, es fan a la plaça de la Ciència, però aquest cop

s’han hagut d’adoptar diverses mesures de seguretat. 

La Laia de Porca misèria o la Lídia de La Riera són
els dos personatges més populars d’Anna Sahun

(Barcelona, 1975), una de les cares conegudes de
la ficció de TV3. Però, deixant de banda la panta-

lla petita, aquesta actriu ha demostrat al llarg
d’uns vint anys de carrera que és tot terreny: ha

fet dues pel·lícules i ha convertit els escenaris en
la seva segona llar. Ha treballat amb directors

com Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Joel Joan, la
seva parella i pare de les seves filles. A principis
d’aquest 2020, va formar part de Justícia, la da-
rrera obra de Guillem Clua estrenada el mes de

febrer al TNC. Tot i que el coronavirus va obligar a
suspendre’n les funcions, la seva interpretació ha

estat un dels motius pels quals ha rebut el 46è
premi de teatre Memorial Margarida Xirgu, que
atorguen l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i

l’Ajuntament de Molins de Rei.   

A N N A  S A H U N

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió, teatre i cinema
Sobretot per ‘Porca Misèria’ i ‘La Riera’, sèries de TV3

Famosos

Guanyar el premi Memorial Margarida Xirgu
Han valorat el seu paper a l’obra ‘Justícia’, de Guillem Clua

Felicitacions del món del teatre
Molts companys de professió li han donat l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Sword Art Online
La famosa saga de jocs de rol creada per l’empresa japonesa Bandai Namco té

una nova entrega: Sword Art Online. Alicization Lycoris. Per a PC, Xbox One i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa



15 | 

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

PITJORS HORES

Quan fa tanta calor, és encara més important que 
normalment hidratar-se amb molta freqüència

ACCESSORIS

HIDRATACIÓ

PROTECCIÓ

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

i SALUT

En un any en què hem estat més hores que mai tancats a
casa, és normal que, ara que es pot, el cos ens demani
sortir al carrer i que ens toqui el sol, malgrat que això im-

pliqui passar molta calor. Tot i que és cert que estar a l’aire
lliure ens comporta molts beneficis, no podem perdre de vis-
ta el perill que suposa l’exposició a la radiació solar i a les altes
temperatures. En aquest sentit, el Departament de Salut de la
Generalitat recorda que “només quinze minuts d’exposició a
les radiacions ultraviolades ja poden danyar la pell”.

Per prevenir tant els problemes a la pell com els cops de
calor, és important evitar l’exposició directa al sol durant les
hores de més calor –entre les dotze del migdia i les quatre de
la tarda–, buscar les zones d’ombra i hidratar-se freqüent-
ment. També és útil portar gorra o barret, ulleres de sol (els
ulls també pateixen amb el sol) i, si vas a la platja, un para-sol.

I, evidentment, les cremes de protecció solar són les nos-
tres millors aliades durant l’estiu. Cal aplicar-se un protector
amb un factor adequat al tipus de pell (mínim, factor 15) vint
o trenta minuts abans de l’exposició al sol i cada dues hores,
després de cada bany o si se sua molt.

Davant del sol i la calor, seny

Cal evitar exposar-se al sol durant les hores 
de més calor, de dotze del migdia a quatre de la tarda

Les claus

Gorres, barrets i ulleres de sol són bons aliats durant l’estiu,
sense oblidar el para-sol quan anem a la platja

Cal posar-se crema solar 30 minuts abans de l’exposició 
al sol i cada 2 hores, després de cada bany o si suem molt
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