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L’estratègia del vot responsable ha
permès a Xavier García Albiol
aprovar aquesta setmana diversos
paquets de mesures per pal·liar els
efectes de la crisi del coronavirus
a Badalona. En un ple extraordi-
nari celebrat dimarts, els grups
municipals van donar llum verda
per unanimitat a les ajudes per a
autònoms i empreses i a les sub-
vencions per als casals d’estiu que
ja estan en marxa a la ciutat i  les
llars d’infants privades afectades
per la pandèmia. L’aparent ente-
sa entre les diferents formacions
-que van apel·lar a la “responsa-
bilitat” vers la ciutadania per apro-
var les propostes- no va evitar que
l’oposició carregués durament
contra el govern del PP en consi-
derar que les mesures estaven
poc consensuades i que arribaven
“tard i malament”.
La sessió arrencava amb la ra-

tificació de l’acord per impulsar l’a-
torgament d’1,5 milions d’euros en
ajuts econòmics per a autònoms
i petites empreses que s’havia
anunciat minuts abans del ple en
una roda de premsa conjunta
amb la presència de tots els grups.
La partida -que serà finançada a
través de fons del consistori i de
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB)- contempla només una
retribució màxima de 350 euros
per a cada possible beneficiari.
“Fa temps que s’hauria d’ha-

ver aprovat, però ni el govern
anterior ni l’actual han fet cap mo-
viment en aquesta direcció fins
ara”, assenyalava contundent el
regidor de JxCat, David Torrents.
En resposta a les declaracions, la
presidenta dels comuns, Aïda
Llauradó, recordava que durant el
govern amb el PSC ja s’havia co-
mençat a preparar aquesta me-

sura i es dirigia a Albiol per asse-
gurar-li que aquesta era l’última
vegada que el seu grup feia una
concessió d’aquesta magnitud
sense el “consens suficient”. 
Des d’ERC celebraven que les

diferents forces haguessin estat ca-
paces d’asseure’s en una mateixa
taula per treballar plegades, però
lamentaven que la mesura hagués
arribat “127 dies tard”. “El govern
del PP ha convocat diverses reu-
nions de reactivació econòmica
que han acabat amb uns ajuts
d’un màxim de 350 euros per a
autònoms i pimes. Totes les aju-
des són necessàries, però aques-
tes s’havien d’haver aprovat en ple
confinament, no tres mesos des-
prés”, apuntava el portaveu
d’ERC, Alex Montornès, que veu
“clarament insuficients” les me-
sures impulsades fins ara.
Pel que fa a Guanyem, la re-

gidora Carme Martínez  empla-

çava el govern local a impulsar un
pla de rescat i de reactivació eco-
nòmica per donar resposta a unes
necessitats de la ciutadania que
han “canviat” i a trobar espais de
cooperació amb tots els actors im-
plicats. “Ara és el moment de
treballar diferent i canviar les
prioritats. Hem d’estar a l’altura”,
concloïa Martínez. En la mateixa
línia es pronunciava la socialista
Teresa González, que també veu
les mesures “insuficients” i que
instava Albiol a fer efectiva la
convocatòria del Consell Econò-
mic i Social de la ciutat.

CANVI DE MODEL
Les crítiques de l’oposició també
es repetien amb l’aprovació de les
bases de la convocatòria de sub-
vencions destinades als casals
d’estiu amb un import de 40.000
euros. El bloc d’esquerres coinci-
dia a apuntar que la mesura ha

arribat “tard i malament” i de-
manava a l’Ajuntament que de
cara al setembre s’encetin noves
reunions per avançar en un mo-
del d’oferta única amb la partici-
pació de tothom, tal com dema-
na la Federació d’Associacions
de Famílies d’Alumnes de Centres
Públics de Badalona (FAMPAS).
Quant a les llars d’infants pri-

vades afectades per la pandèmia,
el ple va aprovar el paquet de
60.000 euros en ajuts, però l’o-
posició va remarcar la impor-
tància de no deixar de banda les
famílies, ja sigui a través de la cre-
ació de beques o d’una tarifació
social que permetin aquest accés
de la ciutadania a les escoles bres-
sol. Els diferents grups també
van voler posar en relleu com una
assignatura pendent del consistori
l’important dèficit de places pú-
bliques que té Badalona, on tres
de cada quatre són privades.

Anton Rosa
BADALONA

Unanimitat “responsable”
» El govern d’Albiol aconsegueix el suport de tots els grups per aprovar diversos paquets d’ajudes
» Dures crítiques de l’oposició, que veu les mesures “insuficients” i reclama al PP més consens

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona i la roda de premsa prèvia on es van anunciar les ajudes a autònoms i empreses. Fotos: Aj.
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FRONT COMÚ PER
SUSPENDRE UN PLE

4Els grups de l’oposició ja
van fer valer la seva força
al consistori per suspen-
dre el ple extraordinari
convocat per al divendres
de la setmana passada en
considerar que la cele-
bració de tres sessions en
menys de dues setmanes
només responia a l’interès
de “fer campanya” del go-
vern d’Albiol. 

La sessió havia de servir
per personar-se com a acu-
sació particular en el cas de
l’home ferit greu en un ro-
batori a Llefià i per aprovar
regulacions dels mercats i
els encants, però finalment
no es va celebrar.
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La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.
No és vergonyós que els multimi-

lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?
L’intent fracassat de les

cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 
Molts van denunciar que

s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.
Escoltar els seus dirigents exigeix

d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.
El més penós és que moltes perso-

nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.
A vegades oblidem la correlació que

hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   
Com molts estudiosos han demos-

trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.
A Espanya tenim l’exemple en algu-

nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.
Des de la crisi del 2008, hem vist

com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.
Recordeu allò de Caudillo de Espa-

ña por la gracia de Dios? 
Segur que molts joves que, per sort,

només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda–els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     
És evident que els que no creuen en

el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.
Per això cal continuar treballant per

aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Muy buenas noticias.
El primer ensayo en
humanos de la vacuna

más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si us molesta que la
gent no faci cas, bus-
queu maneres eficients

de generar un clima de respecte col·lec-
tiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazari-
llodetormisme.

@AlbertLloreta

Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb
més trànsit turístic de l’a-

ny i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tan-
car teatres i cinemes perquè són un pe-
rill públic.

Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa

nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandè-
mia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

@semponspuig@lluciaramis@manuelansede

Corporatiu

Línia Nord
certifica 9.000

exemplars setmanals
Les dades de PGD-OJD de 2019 certifi-
quen la bona salut de la xarxa de periò-
dics de proximitat Línia. De les 19 edi-
cions destaca la difusió mitjana del set-
manari Línia Nord, al Barcelonès Nord,
que amb 9.058 exemplars de tiratge
mitjà és l’única publicació auditada a
Badalona, Sant Adrià, Montgat i Tiana.
Línia Nord es va fundar l’any 2010 i és
l’únic setmanari periodístic que opera al
territori i l’única capçalera que ha man-
tingut la presència en paper durant l’es-
tat d’alarma per la crisi sanitària (excep-
te la primera quinzena d’abril).
La certificació de PGD també destaca

la forta implantació de Línia als distric-
tes de Barcelona, amb els dos quinzenals
històrics Línia Sants (amb un acumulat
de 12.200 exemplars mensuals) i Línia
Les Corts (amb 5.899 exemplars per
edició). Per la seva part, Línia Eixample,
amb 5.008 exemplars certificats, és el
primer setmanari en la història del dis-
tricte central de Barcelona. En sis dels
deu districtes de la capital, Línia ja és
l’única capçalera de proximitat.
Fora de la ciutat de Barcelona també

destaquen les xifres de Línia Nord al
Montserratí, amb 9.104 exemplars quin-
zenals auditats, i del setmanari Línia
Vallès, que celebra els 20 anys d’existèn-
cia amb una de les difusions més altes
de la comarca del Vallès Oriental: 10.467
exemplars cada divendres.

63 EXPOSITORS
Amb l’objectiu d’incrementar la visibili-
tat de les publicacions Línia, el Grup Co-
municació 21 està en plena fase d’imple-
mentació d’un ambiciós pla d’expositors
distribuïts en mercats, centres cívics, bi-
blioteques, gimnasos, estacions de tren i
alguns supermercats. Actualment ja hi
ha ubicats 63 expositors i el pla de negoci
contempla arribar als 200 a finals d’any.
Davant la crisi sanitària, els exposi-

tors permeten una distribució neta, or-
denada i adaptada a les circumstàncies. 
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SALUT4Les diputades d’En
Comú Podem Susana Segovia i
Marta Ribas porten al Parla-
ment en forma de proposta de
resolució la desaparició del Ser-
vei de Pediatria del Centre d’A-
tenció Primària (CAP) Bufalà-
Canyet de Badalona. Aquest mo-
viment dels comuns es produeix
després que la Generalitat anun-
ciés oficialment la centralització
d’aquesta especialitat al CAP del
barri Centre Doctor Robert, una
decisió que implica allunyar
aquest servei de les famílies que
resideixen als barris de Bona-
vista, Canyet, Bufalà i part del de
Montigalà-Batllòria.
En aquest sentit, el grup mu-

nicipal de Badalona En Comú
Podem també presentarà al ple
de juliol una moció per defensar
el manteniment del servei i acon-
seguir el suport de la resta de for-
macions del consistori badaloní
per poder pressionar el Govern
català. “Aquesta zona té un nom-

bre molt elevat d’infants, i en un
servei tan bàsic com la pediatria
necessitem atenció a prop de
casa. És un pas enrere fer aquest
canvi, quan el repte avui és re-
forçar l’atenció de pediatria amb
més recursos humans i qualitat
del servei”, apunta la presiden-
ta del grup, Aïda Llauradó, que
considera que la centralització
debilita encara més la salut pú-
blica. Per als comuns, tal com es

defensa en la proposta de reso-
lució, no només cal mantenir el
servei al CAP Bufalà-Canyet sinó
que s’ha d’invertir els recursos
necessaris per ampliar-lo i mi-
llorar les condicions i remune-
ració del personal de l’equipa-
ment. També des de les diverses
associacions de veïns de les zo-
nes afectades s’està fent una re-
collida de firmes contra la des-
aparició del servei.

Recollida de firmes a les portes del CAP Bufalà-Canyet. Foto: AV Bufalà

El servei de Pediatria del CAP
Bufalà, a debat al Parlament
» En Comú Podem recull les demandes veïnals per evitar 

la desaparició de l’especialitat en una zona amb molts infants

Oposició i entitats demanen
detalls de l’acord amb la Sareb

HABITATGE4Diversos grups
municipals de l’oposició i entitats
locals han reaccionat a l’anunci
de l’acord entre l’Ajuntament
de Badalona i la Sareb per a la
cessió de 250 pisos ocupats il·le-
galment i d’altres de buits que el
consistori llogarà a 200 euros al
mes a famílies necessitades. Des
del PSC i Badalona En Comú Po-
dem reclamen “seriositat” a l’al-
calde Xavier García Albiol i li re-
corden que el 2011 també va pro-
metre que comptaria amb 70 ha-
bitatges socials que no es van po-
der desocupar. “En quines con-

dicions? Qui s’encarregarà de les
obres? A quin preu? Per quant
temps? Qui ho gestionarà? Quin
paper jugarà la mesa d’emer-
gències? Com es desocuparan
atenent que la realitat de l’ocu-
pació a Badalona és gent que ne-
cessita un habitatge?”, es pre-
guntava el regidor d’ERC Oriol
Lladó a través de les xarxes. 
En un comunicat, entitats

com la PAH, el Sindicat de  Llo-
gaters o Sant Roc Som Badalo-
na reclamen convocar el Consell
Municipal d’Habitatge per co-
nèixer més detalls sobre l’acord.

Guanyem reclama un servei
d’ajuda per a l’Ingrés Mínim

SERVEIS SOCIALS4El grup mu-
nicipal de Guanyem s’ha vist
obligat a tancar per motius sa-
nitaris l’Ateneu Carme Clara-
munt, on s’estava oferint assis-
tència en els tràmits per a de-
manar l’Ingrés Mínim Vital. Des
de la formació liderada per Do-
lors Sabater asseguren que les
noves mesures de prevenció de
contagis no permeten continuar
oferint aquest servei de forma se-
gura a l’espai sense adequar-lo i
emplacen el govern de Xavier
García Albiol a proporcionar
una alternativa per poder conti-

nuar realitzant aquest acom-
panyament a les famílies ne-
cessitades. Segons apunta el par-
tit en un comunicat, malgrat
que la decisió s’ha pres per tal
d’evitar riscos, els voluntaris han
pogut comprovar en aquestes
setmanes d’assistència les man-
cances amb les quals es troben
molts veïns i la necessitat d’ofe-
rir un servei d’aquestes caracte-
rístiques. La formació demana a
Albiol la posada en marxa “ur-
gent” d’un servei alternatiu d’as-
sistència i denuncia un cop més
el col·lapse de Serveis Socials.

Ca l’Arnús, protagonista del
programa ‘Sábado Deluxe’

POLÈMICA4El parc de Can So-
lei i Ca l’Arnús va ser un dels pro-
tagonistes del programa Sábado
Deluxe, emès a Telecinco el pas-
sat dissabte. La dissenyadora
madrilenya Ágatha Ruiz de la
Prada -que hi assistia com a
convidada- va explicar que guar-
dava un gran record de Badalo-
na pel temps que havia passat
durant la seva infància a la ma-
jestuosa finca, propietat del ma-
rit d’una germana de la seva

àvia. El presentador badaloní
Jorge Javier Vázquez -que va as-
sistir incrèdul al relat- va posar
en dubte que a la ciutat hi hagués
una casa així, assegurant que,
quan ell vivia al barri de Sant
Roc, Badalona era una de les po-
blacions “més lletges d’Espanya”.
L’episodi ha generat polèmica a
les xarxes, on l’alcalde Albiol i el
socialista Guijarro han posat en
relleu els encants locals i el re-
publicà Lladó la fractura social.

Tecnologia | Badalona presenta candidatura per a la Mobile Week
L’Ajuntament de Badalona, en col·laboració amb l’associació Restarting Badalona, ha presentat
candidatura per participar a la Mobile Week del 2021 amb un programa d’activitats per al mes

de febrer sota el títol Tecnologia pel bé comú i amb la participació de Can Ruti i BSA.
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Suspesa la Festa Major
d’Estiu pel repunt del virus

CULTURA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
decidit suspendre la Festa Major
d’Estiu a causa dels diversos
brots de coronavirus que han
aparegut els darrers dies a l’àrea
metropolitana de Barcelona. Se-
gons informa el consistori en
un comunicat, l’escenari actual
de restriccions quant a l’execució
d’activitats culturals ha fet in-
viable continuar apostant per la
proposta “simbòlica, reduïda i
majoritàriament virtual” que
s’havia consensuat amb la Co-
missió de Festes i que havia de

celebrar-se del 4 al 7 de setembre.
“Només la Guerra Civil havia
aconseguit aturar la nostra Fes-
ta. Malauradament, els darrers
esdeveniments i l’evolució de la
pandèmia no ens deixen una al-
tra opció que suspendre l’edició
d’enguany. Tornarem amb força
per a impulsar el talent sorgit de
la nostra ciutat i reivindicar l’es-
perit colomenc, orgullós i resi-
lient”, assenyala l’Ajuntament
en el comunicat, on remarca
que la decisió es pren amb l’ob-
jectiu prioritari de la preservació
de la salut de les persones.

SERVEIS4L’equip dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet va aten-
dre entre els mesos de març i
juny un total de 4.475 persones,
un 28% de les quals per prime-
ra vegada. Segons detalla el con-
sistori en un comunicat, aquest
increment respon a la situació
que han hagut d’afrontar moltes
famílies que -per tenir “ocupa-
cions precàries o en l'economia
submergida”- han vist reduïts
pràcticament a zero els pocs re-
cursos econòmics de què dispo-
saven, veient-se obligades a de-
manar ajuda.
Un dels serveis que més es

va incrementar des de l’inici de
la pandèmia va ser el lliurament
d’àpats a domicili, que va créi-
xer en un 60% respecte de les
xifres registrades durant els
mateixos mesos l’any passat.
D’aquesta manera es van lliurar
103.044 menjars i es van re-
partir 400 targetes precarre-
gades entre famílies vulnerables
per garantir l’accés a productes
de primera necessitat. 

Pel que fa a l’activitat d’enti-
tats amb presència al municipi
com la Creu Roja, ACAU i Càri-
tas, gairebé 700 famílies es van
poder beneficiar dels 1.200 lots
d’aliments que s’han repartit
cada mes, un 27% més que el
2019. En el mateix comunicat,
l’Ajuntament també recull les
ajudes socials destinades per

part de l’administració local a
pal·liar la situació econòmica
de treballadors afectats per
EROS o ERTOS. Des del con-
sistori s’han avançat 94 ajudes
de 400 euros, que han suposat
una despesa de 117.000 euros.
Quant als sense sostre, el govern
local ha proporcionat allotja-
ment i menjar a 83 persones.

Un voluntari entrega un àpat a domicili en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Prop de 4.500 persones ateses
pels Serveis Socials des de març

Política | Els grups signen un Pacte local per pal·liar la crisi
Els quatre grups amb representació a l’Ajuntament de Santa Coloma -PSC, ERC, Cs i
comuns- han signat un Pacte local per sumar esforços i treballar plegats en la recons-
trucció social, econòmica i cultural de la ciutat després de la crisi per la pandèmia.
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Sant Adrià

Millores mediambientals a la
desembocadura del Besòs

MEDI AMBIENT4L’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) ,en
col·laboració amb l’Ajuntament
de Sant Adrià, està realitzant ac-
tuacions de millora mediam-
biental a la zona de la desembo-
cadura del riu Besòs. Els tècnics
de l’AMB estan col·locant tanca-
ments de pals i cordes a la part
nord de la platja del Fòrum i al
sud de la platja del Litoral per tal
de protegir les dues lleres del riu

en una superfície total de 10.000
metres quadrats. Els objectius
principals de les accions -que
s’emmarquen dins el Pla de mi-
llora de la Biodiversitat- són po-
tenciar la biodiversitat i avançar
en la consolidació de la infraes-
tructura verda metropolitana.
En aquest sentit, també es res-
tringirà l’accés al bany als sectors
més propers a la desembocadu-
ra amb la col·locació de boies.

Suspesa la Festa Major per la
incertesa enfront del virus

CULTURA4L’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs ha decidit
suspendre la Festa Major d’a-
quest any per la incertesa enfront
d’una possible segona onada de
contagis. Segons apunta el con-
sistori en un comunicat, la deci-
sió -que s’havia ajornat durant
l’estat d’alarma per poder valo-
rar l’evolució de la situació- s’ha
aprovat a la Junta de Govern i
respon a la prioritat de “protegir
la salut i la seguretat de les per-

sones”. La festivitat estava pre-
vist que s’iniciés el 4 de setem-
bre i s’allargués fins al 8. “El Go-
vern municipal sempre ha apos-
tat per una Festa Major oberta a
tothom i adreçada a persones de
totes les edats i de tots els col·lec-
tius, i no es considera adient un
model de festa més restrictiu que
limiti la participació lliure de tota
la ciutadania”, assenyala el go-
vern en el comunicat, afegint que
no s’obriran equipaments.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Sant Adrià ha donat llum verda
a impulsar una prestació per
garantir l’accés a material edu-
catiu, una mesura que s’afegeix
a les dues propostes per reacti-
var el teixit empresarial que van
ser consensuades a la Taula de
Recuperació municipal: les com-
pensacions de fins a 4.000 eu-
ros per a autònoms i empreses
i un descompte en la taxa d’es-
combraries
En el ple ordinari celebrat

dilluns, la moció presentada
pel grup d’ERC en matèria d’e-
ducació va ser rebuda amb
perplexitat per part de la res-
ta de forces, que -malgrat vo-
tar a favor o abstenir-se en
alguns punts- van emplaçar
els republicans a utilitzar me-
canismes i espais com la Tau-
la per poder treballar aquestes
iniciatives. Pel que fa al PSC,
l’equip de govern va recordar
que ja fa anys que s’estan im-
pulsant polítiques en aquest
sentit.
A la sessió telemàtica tam-

bé es va debatre sobre el fun-
cionament de l’única càmera
exterior de la plaça de la Vila,
després que alguns ciutadans
advertissin un possible mal ús
de les imatges enregistrades, i
també es va ratificar el dicta-
men per requisar la garantia fi-
nal de la concessió del polies-
portiu Marina Besòs.

POLÈMICA
Un dels temes que van aixecar
més polèmica al ple va ser el re-
llotge valorat en més de 700
euros amb el qual es va obse-
quiar l’antic gerent de l’empre-
sa municipal EUSAB en el seu
comiat i que va ser pagat amb
fons públics, una pràctica “sen-
se ètica”, segons diversos grups.

El Ple telemàtic de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Foto: ERC

Sant Adrià aposta per l’educació
accessible i les compensacions

Salut | Unes obres revelen un possible nou punt contaminat
La Marea Verde de Sant Adrià ha alertat sobre la possible presència de sòl contaminat en
una zona en obres al carrer Mossèn Cinto Verdaguer del municipi. Segons l’entitat, la capa

sospitosa té les mateixes característiques que la detectada al passeig de la Rambleta.  
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Montgat reobre les platges
de Can Tano i Monsolís

SERVEIS4L’Ajuntament de
Montgat ha decidit reobrir les
platges de Can Tano i de Mon-
solís, que fins ara continuaven
tancades al públic per no com-
plir amb els mínims requisits de
seguretat establerts després de
resultar greument afectades pel
pas del temporal Glòria pel lito-
ral del municipi. Segons informa
el consistori en un comunicat,
des del passat dissabte les dues
zones de bany tornen a estar dis-
ponibles per a la ciutadania amb
totes les mesures de seguretat
pel que fa a l'aforament de per-

sones, distanciament social i al-
tres recomanacions sanitàries.
En aquesta reobertura han estat
clau els treballs d’urgència que
ha dut a terme l’equip de la De-
marcació de Costes del govern
espanyol, que han permès recu-
perar amplada de platja amb l'a-
portació de sorra amb un vaixell
des del Masnou i reparar les
malmeses escales d'accés des
del Passeig Marítim. L’Ajunta-
ment indica, però, que les plat-
ges dels Toldos, les Roques i Cala
Taps continuaran tancades per-
què no reuneixen les condicions.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Tiana ha aprovat la utilització del
20% del superàvit pressuposta-
ri del 2019 per sufragar les des-
peses relacionades amb la pan-
dèmia i la creació de la figura de
l’interventor de la residència
Sant Cebrià. En el ple extraor-
dinari celebrat aquest dimarts,
els grups també han donat llum
verda per unanimitat a la pro-
moció d’ajudes pel que fa a ga-
rantir l’accés a l’educació i a la re-
alització d’activitats extraescolars
d’infants i joves del municipi.
La sessió arrencava amb po-

lèmica després que el portaveu
de Junts per Tiana, Isaac Salva-
tierra, demanés al consistori
una rectificació respecte a unes
afirmacions incorrectes que es
van fer sobre un decret per re-
duir les places públiques del ge-
riàtric que es va portar al ple a l’i-
nici del mandat i que va ser re-
ferenciat a la reunió dels grups
de la setmana passada. El se-
güent punt va ser l’aplicació del
20% del superàvit pressuposta-
ri del 2019 -un total de 162.000

euros- per fer front a despeses
derivades de la pandèmia, com
la desinfecció d’edificis, el sub-
ministrament de material de
protecció o els 30.000 euros en
ajudes socials. En aquesta nova
partida també s’inclouen els
prop de 27.000 euros que cos-
tarà la creació de l’interventor
municipal, aquesta figura inter-

mèdia entre la gestora de la re-
sidència i el consistori. Tots els
punts s’han aprovat per unani-
mitat, malgrat que Salvatierra ha
recordat que la seva formació ja
va reclamar a l’abril la figura
d’un coordinador per gestionar
el geriàtric. El portaveu ha apro-
fitat el punt per qualificar de “ne-
fasta” la gestió del govern local.

El ple extraordinari telemàtic de l’Ajuntament de Tiana. Foto: Aj.

Tiana destina el superàvit en
despeses pel virus i el nou gestor

Tiana | Un agent ferit i un robatori en una festa il·legal
Un agent de la Policia Local de Tiana va resultar ferit el cap de setmana passat des-
prés d’acudir a una festa il·legal que estava alterant l’ordre públic i la seguretat ciu-
tadana. Durant l’episodi també es va produir un robatori violent en un establiment.



Futbol sala | Els rebrots trastoquen l’arrencada de l’Industrias
Degut a les restriccions imposades per la Generalitat, la primera sessió de la pretemporada

del sènior masculí de l’Industrias Santa Coloma, prevista per al dilluns, es va haver d’ajornar.
Així, el club començarà a treballar fent sessions a l’aire lliure fins que reobrin els pavellons.

El mes que ve el badaloní Ruben
Castillo complirà dos anys com
a director esportiu de la Barça
Academy que el club blaugrana
té a Cali, tot i que la seva estada
en aquesta ciutat situada a uns
500 quilòmetres de la capital co-
lombiana, Bogotà, es remunta al
mes de gener del 2018.
Abans de ser jugador, però,

Castillo va passar per la Masia.
“Em fitxa Rodolf Borrell (ac-
tualment assistent de Pep Guar-
diola al Manchester City) per al
cadet B. Jo jugava al club que ac-
tualment és la Fundació Espor-
tiva Grama i al planter del Bar-
ça, on passo quatre temporades,
coincideixo amb Sergio Bus-
quets i els germans Gio i Jona-
than dos Santos, entre altres”,
explica a Línia Nord.
La seva passió pel futbol el va

portar a les banquetes un cop va
penjar les botes. “Durant quatre
temporades vaig ser el coordi-
nador de la base del CF Lloreda
de la meva ciutat i també vaig en-
trenar el primer equip a Segona
Catalana durant dos cursos.
Aquesta ha estat una de les ex-
periències més enriquidores de
la meva vida”, assegura.
Mentre era al Lloreda va fun-

dar la seva pròpia empresa d’es-
deveniments esportius, on va
començar a organitzar campus
amb futbolistes professionals
com els exespanyolistes Sergio
Tejera i Raúl Baena. La seva
vinculació amb el futbol de la ciu-
tat encara té un ítem més: va ser
un dels fundadors i va presidir el
Young Talent Badalona Sud (que
va néixer amb el nom de Young
Talent Football Academy).

UN ASCENS FUGAÇ
El badaloní entra a formar part
del projecte blaugrana a Cali a
principis del 2018. “Començo

fent de Project Manager, però
una sèrie de canvis que hi ha a
l’estiu em brinda l’ocasió d’as-
sumir el càrrec de Director Es-
portiu, sobretot per la meva ex-
periència com a jugador i perquè
coneixia la casa”, apunta. “La
meva feina és transmetre la me-
todologia del club a Colòmbia,
coordinant un equip de vuit en-
trenadors, als quals formem
constantment”, apunta Castillo.

FORTS VINCLES AMB EL PAÍS
Castillo, però, no està a Colòm-
bia de pas. “El meu cas és una
mica atípic, perquè jo estic al país
des del 2014 per un projecte
personal, que ara mateix està
tancat per poder estar al 100%
amb la Barça Academy. La meva
dona és colombiana i tinc un fill
que té les dues nacionalitats”, ex-
plica. “I tan de bo pugui seguir
aquí molt més”, afegeix.

El badaloní i la seva família
estan havent de viure lluny de
casa la crisi del coronavirus.
“Anem camí dels quatre mesos
sense activitat esportiva. Està
sent molt complex, perquè som
a casa gairebé sense sortir, les
previsions són de poder tornar
als entrenaments a finals d’agost
o principis de setembre, però tot
és molt incert i no hi ha res que
sigui segur”, conclou Castillo.

Colòmbia, la casad’unbadaloní
» El badaloní Ruben Castillo complirà dos anys a la direcció esportiva de la Barça Academy de Cali

» En la seva etapa com a futbolista va passar quatre anys a la Masia i va coincidir amb Sergio Busquets

Pau Arriaga
BADALONA

D’ençà que la possibilitat
de fitxar-lo va aparèixer
sobre la taula a l’anunci de
la contractació van passar

pocs dies. Diumenge passat la
Penya donava encara més raons
a l’afició per somiar amb una
temporada 2020-21 amb la con-
tractació d’Ante Tomic. El pivot
croat, de 33 anys, va signar un
contracte que el vincula al Jo-
ventut durant els pròxims dos
cursos amb la possibilitat d’am-
pliar-lo un tercer.

L’exjugador de Barça i Ma-
drid (quatre cops campió de
Copa i un de lliga ACB) va dir als
mitjans del club que està “molt
content de poder jugar en aquest
gran club” i que es veu preparat
per aportar experiència i vete-
rania “en un equip molt jove,
amb jugadors amb molt de talent
que volen créixer cada any”.
El centerde Dubrovnik va te-

nir paraules d’elogi cap a Carles
Duran. “He parlat amb el coach
i m'ha agradat molt la seva filo-

sofia i la seva manera d'entrenar,
i tinc moltes ganes que tot co-
menci ja”, va explicar Tomic,
que també va dir estar preparat
per adaptar-se al canvi d’estil
que li pugui proposar el tècnic.
Per acabar, el pivot croat va

assegurar que té ganes de retro-
bar-se amb l’escorta Pau Ribas,
qui ha estat company seu al Bar-
ça en els darrers cinc cursos.
“Per mi serà més fàcil acostumar-
me a tot amb ell al meu costat”,
va afegir el balcànic.

AnteTomic, la cireretadelpastís

Castillo va arribar a Colòmbia per un projecte personal i espera quedar-s’hi molts anys més. Fotos: Ruben Castillo

Aquesta imatge se seguirà veient, però amb els dos de verd-i-negre. Foto: ACB
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Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda con-
tinua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fasci-
nant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Llibres

El somni blau
Eva Comas Arnal

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per se-
gur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixistapromet 57 minuts de bogeria.

A l’Antic Teatre de Barcelona.

Teatre

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

La cantant britànica Ellie Goulding aca-
ba de publicar el seu quart àlbum d’es-
tudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tret-
ze cançons, i per una segona part titula-
da EG.0, amb cinc cançons més inter-
pretades en col·laboració amb altres ar-
tistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

Música

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?” Aquest és el plantejament de L’ef-
fondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veure-
la és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandè-
mia global, però és l’actual èxit de Filmin.

Pelis i sèries

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Brightest Blue
Ellie Goulding

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la
seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest

any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes va-
riades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha

programat desenes d’actes tant a Barcelona com a
l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà es-
tar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va
bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan
espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.  

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de

Llobregat va marcar l’inici de la ca-
rrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc
Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han pas-
sat més de vint anys i nou àlbums

des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sor-

prendre el seu públic. Després d’ha-
ver fet dos discos en anglès i tota la
resta en castellà, Sidonie ha publi-
cat aquest juliol la seva primera

cançó en català: Portlligat. És el se-
gon single del desè àlbum del grup,
El regreso de Abba, que s’estrenarà
cap a la tardor i que comparteix tí-
tol amb el primer llibre de Ros, que
va veure la llum el mes de març.

S I D O N I EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup amb 20 anys de trajectòria 
Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Famosos

Publicar la seva primera cançó en català
‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva
El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina di-
versió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

HÀBITAT

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar 
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES

ROBA

REPEL·LENTS

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

i SALUT

Vacances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arri-
bada de la calor, ens toca conviure amb uns companys

força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.
El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar

roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumula-
cions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’a-
conseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.
D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acos-

tin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solu-
cions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. Tam-
bé és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com ci-
tronella, alfàbrega, espígol o romaní.

Prevenir les picades de mosquit

Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua 
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

Les claus

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres 
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa

Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella
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