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Els ajuntaments de Sant Adrià de
Besòs i Badalona han donat
aquesta setmana el seu vistiplau
a l’aprovació inicial del Pla Di-
rector Urbanístic (PDU) de l’en-
torn de les Tres Xemeneies. En
dues sessions telemàtiques cele-
brades dilluns i dimarts, els plens
de les dues poblacions van deci-
dir donar llum verda al full de
ruta proposat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat que ha de definir el
futur d’aquesta zona limítrofa
del litoral metropolità.
En cap dels dos municipis va

ser un sí unànime al projecte, però
el risc a deixar passar una “opor-
tunitat històrica” va fer decantar
el vot de molts grups municipals
cap a l’abstenció. Entre els dubtes
que van posar sobre la taula di-
verses formacions -com l’alçada
dels edificis o la reducció de l’ac-
tivitat econòmica, per exemple- es
va deixar entreveure una gran cer-
tesa compartida gairebé per totes
les forces i que suposa un últim bri
d’esperança per a les entitats veï-
nals que s’han manifestat en con-
tra d’un pla urbanístic que quali-
fiquen d’especulatiu: la necessitat
d’impulsar el projecte del Hub In-
ternacional de Coneixement per
al Desenvolupament Sostenible i
la Pau proposat pel reputat in-
vestigador manresà Màrius Ru-
biralta. 
Aquesta iniciativa no només

permetria “tornar a posar Sant
Adrià al mapa”, donant ús a les
Tres Xemeneies i a l’antiga nau de
turbines, sinó que seria compati-
ble amb la incorporació d’una
oferta potent de Formació Pro-
fessional, una de les grans de-
mandes de les agrupacions, que
permetria donar resposta als

greus problemes d’atur i de baixa
qualificació professional que pa-
teix la zona.

ÒRGAN DE CONTROL
Al Ple municipal de Sant Adrià, el
dictamen de conformitat amb el
document d’ordenació urbanísti-
ca va tirar endavant gràcies als
vots a favor del PSC i d’ERC, que
van destacar la necessitat de do-
nar llum verda a un projecte que
porta massa temps aturat. 
En el cas dels republicans, el

regidor Antoni Vélez  remarcava
que es tracta d’un sí “crític” per-
què considera que s’ha aconseguit
incloure alguna de les demandes
veïnals, però insistia en la neces-
sitat de fiscalitzar tot el procés que
s’enceta a partir d’ara, voluntat
amb la qual va proposar la crea-
ció d’un òrgan de control format
per partits i entitats de Sant Adrià.
Pel que fa a la resta de grups,

MES, Movem Sant Adrià En
Comú i Ciutadans van decidir
abstenir-se per no “entorpir” -en
paraules de la regidora de MES
Isabel Marcuello- una oportuni-
tat única de tornar a posar la
ciutat “al mapa”, mentre que Sant
Adrià en Comú va votar en con-
tra dels dos principals punts del
document i a favor a la resta.
La sessió extraordinària tam-

bé va comptar amb la presència de
l’entitat Marea Verde de Sant
Adrià i de la Plataforma per la con-
servació de les Tres Xemeneies.
“No demanarem el vot en un
sentit o un altre, però ens hauria
agradat una oposició frontal al
pla”, arrencava la seva interven-
ció el portaveu de la plataforma,
Roger Hoyos. Des d’aquesta agru-
pació veïnal sempre han defensat
que el projecte ha de respondre als
usos que es defineixen per a l’es-
tructura de les Tres Xemeneies i

no al revés i consideren que la pro-
posta actual no respon a les de-
mandes que van sortir del procés
participatiu. A més, Hoyos alerta
que l’augment del sostre resi-
dencial i la disminució de l’acti-
vitat econòmica generaran un
nou barri segregat de la trama ur-
bana i lamenta que no hi hagi “per
enlloc” inversió pública.

POLÈMICA I PRESSIÓ
La sessió a l’Ajuntament de Ba-
dalona va estar precedida per
una concentració convocada per
l’entitat Els Verds de Badalona,
que protestaven per la negativa
del govern a permetre la inter-
venció del seu portaveu, Francesc
Alfambra. Segons va detallar l’al-
calde Xavier García Albiol, el mo-
tiu va ser que la sol·licitud per in-
tervenir no es va presentar amb
les formes correctes, ja que es va
rebre abans de la convocatòria

dels grups. Pel que fa al pla ur-
banístic, el sí del consistori al
projecte es va saldar amb els vots
a favor dels regidors del PP, PSC,
ERC i JxCat, l’abstenció de Ba-
dalona En Comú Podem i el vot
en contra de Guanyem. 
“Aquest projecte aconsegui-

rà donar un gran salt qualitatiu
a un espai que porta molts anys
deteriorat i permetrà preservar
les Tres Xemeneies com un sím-
bol”, destacava Albiol, que jun-
tament amb el regidor David
Torrents va instar Guanyem i co-
muns a “tocar de peus a terra” i
repensar-se el vot per “no que-
dar-se enrere aïllats”. En aquest
sentit, la portaveu Nora San Se-
bastián va assegurar que  l’error
està en el ”concepte” del PDU i
la presidenta Aïda Llauradó va
apuntar que “pel bé de la ciutat”
s’ha de demanar molt més  i ser
més “ambiciosos”.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Fumata blanca
» Sant Adrià i Badalona donen llum verda a l’aprovació del pla urbanístic de les Tres Xemeneies

» Diverses entitats veïnals demanaven aturar un projecte que consideren “especulatiu”

El pla per a la transformació urbanística de les Tres Xemeneies ha fet un pas endavant aquesta setmana. Foto: Arxiu
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Primer, el president
ens diu en català que la
cosa s’està posant serio-

sa, que tenim 10 dies abans no es
prenguen mesures més dures. Tot se-
guit, s’adreça als turistes en anglès i els
diu que tot és segur i que vinguen amb
tranquil·litat. La sensació de presa de
pèl és gran.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La pandemia en Ma-
drid: llegamos tarde a

la mascarilla obligatoria,
contratan más curas que rastreadores
y el dinero se gasta en un pelotazo de
50 millones de euros para un hospital
innecesario mientras tienen centros de
salud y plantas de hospitales cerrados.
Pero Ayuso receta la cartilla Covid.

@ierrejon

Una vecina me dice
que el problema es que

los jóvenes vamos a la
discoteca. Es curioso cómo han con-
seguido los políticos echar la culpa a un
cabeza de turco para ocultar sus pro-
pios errores: apertura del turismo, per-
mitir trabajo semiesclavo o falta de
transporte público.

Arxivada la causa con-
tra els guàrdies civils

del cas Tarajal. No és cap
tragèdia, ni un succés ni un accident.
Va ser un assassinat impune. 145 pi-
lotes de goma disparades contra per-
sones que estaven a l’aigua i que van
deixar quinze assassinats. Ni oblit ni
perdó.

@jmangues@jornouk@laiamarques

Tribuna

per Rubén Guijarro, regidor del PSC de Badalona

Una revetlla contínua
Hi ha un comentari que abunda al car-
rer aquests dies: no hi ha control, i la
nit a la ciutat és una revetlla contínua,
expressió que va fer servir el mateix Xa-
vier García Albiol davant Quim Torra
i davant la resta d’alcaldes de l’Àrea Me-
tropolitana. Cal demanar a la ciutada-
nia que sigui responsable, però també
hem de demanar responsabilitat als que
controlen que es compleixin les normes
per a la seguretat de tots i de totes. Si
Badalona és una revetlla contínua, el
responsable és el govern de la ciutat que
ho permet. 
Comparada amb la d’altres ajunta-

ments, la gestió de la crisi de la Covid-
19 del Partit Popular està sent ineficaç
i erràtica. La seva major ocurrència ha
estat crear una nova cam-
panya de ciutat perquè gent
de Madrid, d’Aragó o d’al-
tres parts d’Espanya vingu-
in a omplir les platges de Ba-
dalona. Just en el moment
en què les autoritats d’arreu
demanen prevenció i con-
tenció, augmentar la mobilitat del virus
i omplir les nostres platges de gent de
Tres Cantos o de Calatayud no sembla
el més oportú per a aquest estiu. 
L’Ajuntament de Badalona va ser

pioner en moltes mesures que vam
prendre durant l’estat d’alarma quan el
liderava el Partit Socialista i que van ser
replicades després en altres municipis.
Vam convertir un pavelló en un centre
d’acollida per a 80 persones sense llar
en una sola setmana, vam contractar 20
professionals extres per a serveis so-
cials, vam triplicar el nombre d’ajudes
a famílies vulnerables amb menors,
vam adoptar mesures fiscals extraor-
dinàries, vam decidir destinar el pres-
supost de les Festes de Maig a ajudes
per a empreses i autònoms i a la in-
vestigació de la vacuna... i vam ser el
primer municipi a sol·licitar els serveis

de l’UME, que ens va prestar una
grandíssima ajuda en la desinfecció. 
Les mesures del govern del Partit

Popular són, ara per ara, inexistents.
Mentre altres ajuntaments contra-
cten informadors que reforcen l’ac-
tuació policial, l’alcalde del PP s’abraça
a la gent i es fa fotos sense mascare-
ta. Mentre en altres ciutats instal·la-
ven dispensadors de gel als carrers,
l’alcalde del PP se saltava el confina-
ment per anar a veure un partit de
bàsquet a València. Mentre que el pri-
mer que vam fer els socialistes al
capdavant de la crisi va ser reunir la
resta de grups de l’oposició i mante-
nir-los informats, l’alcalde del PP el
primer que ha intentat fer és apujar-

se el sou per la porta del darrere. Per
a això sí que va ser ràpid. 
El que necessita la ciutadania és se-

guretat i contundència amb les mesu-
res que es prenen. No és estrany que el
referent d’un alcalde de dretes en la ges-
tió de la crisi sigui Quim Torra, tal com
ell mateix va dir en una entrevista. Al
cap i a la fi, el seu model de gestió és el
mateix: caos, inconcreció i arribar
tard. Per exemple, des de fa diversos
dies és obligatori a tot Catalunya por-
tar mascareta, però tots hem vist mul-
titud de persones que no la portaven.
Quantes actes ha aixecat la Guàrdia Ur-
bana per no portar mascareta? Això és
responsabilitat del govern de la ciutat.
En el temps en què vaig ser regidor de
Seguretat oferia les dades diàries de
quantes denúncies es posaven a la
ciutat per saltar-se les normes del con-

finament. Per què el govern del Partit
Popular no fa el mateix? 
El que està clar és que el model po-

licial de la dreta no funciona. Ara cir-
culen un màxim de 2 o 3 patrulles per
torn pels carrers de Badalona. Mai du-
rant el mandat socialista va haver-hi tan
poques patrulles circulant. A més, el go-
vern ha ofert un plus de 500 euros a
aquells agents que en comptes d’agafar-
se les vacances al juliol, se les vulguin
agafar més endavant. Només tres agents
s’han apuntat a aquest tracte i dos
d’ells, només 15 dies. Està clar que el
model de seguretat de la dreta no inte-
ressa ni als propis agents. I és evident
que la convocatòria de 20 noves places
que vol fer per a aquest any és comple-

tament insuficient. Nosal-
tres vam convocar 51 noves
places el 2019. Li exigim
que segueixi el camí que va
iniciar el Partit Socialista i
augmenti la plantilla tant
com ho vam fer nosaltres. 
I més fum. A principis

de juny, el nou alcalde va dir que la Gu-
àrdia Urbana havia de patrullar en seg-
way. Un mes i mig després no hem vist
ni un segway, ni tampoc la patrulla ci-
clista per al control de les platges que
va incorporar el govern socialista. Es-
perem que fent pressió des de l’oposi-
ció aconseguim no solament que com-
pleixi les seves promeses i estiguin els
segway al carrer com més aviat millor,
sinó que el Partit Popular de Badalona
entri en raó i entengui que no podem
sortir de la crisi d’aquesta manera.
Necessita canviar el rumb i començar
a comptar amb l’oposició i amb les as-
sociacions de comerciants, restauradors
i entitats per prendre decisions encer-
tades pel bé de Badalona. El Partit So-
cialista estarà estenent la mà si així
aconseguim que la Badalona del PP dei-
xi de ser una revetlla contínua.

Comparada amb la d’altres ajuntaments, 
la gestió de la crisi de la Covid-19 del Partit

Popular està sent ineficaç i erràtica

Els semàfors

Salvem el Turó
El Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar per unanimitat la fase inicial

del PGM del Turó de l’Enric i del carrer
del Torrent de Vallmajor, que suposa
un gran pas per a la llargament reivin-
dicada protecció d’aquesta zona verda. 

pàgina 8

Afers Socials
La decisió del Departament d’Afers So-
cials de tancar la residència Sant Adrià

ha provocat indignació entre els familiars
i l’Ajuntament, que no entenen per què
s’ha de reallotjar els usuaris quan estan
contents amb el servei de la direcció. 

pàgina 10

Aj. de Santa Coloma
El grup d’ERC ha denunciat la intenció
del govern d’augmentar fins al 26% el
sou de dues assessories d’alcaldia de
l’Ajuntament poques hores després de
l’anunci de l’acord amb la Sareb per la
cessió de 220 pisos de lloguer social.

pàgina 9
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Els tres alcaldes de Tiana acusats al ple de
mala gestió demanen la dimissió de Guàrdia1

2
Polèmica pel veto a Forquilla Badalona 
a la reunió del Consell Econòmic i Social

Reunió del govern de Tiana per les crítiques 
a la gestió heretada de la residència

Enaltiment de la política

Martorell tanca files i no contempla 
la dimissió de Ia regidora Guàrdia

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Les millors
perles

Els nervis poden fer que et quedis en blanc en un examen, però
tu tries com reacciones. Un noi s’ha fet viral per la seva resposta
al següent exercici: “Estableix una relació entre Sòcrates i la filo-

sofia”. Ell va dibuixar dues persones agafades de la mà i envoltades
de cors, i va posar nom als seus personatges: Sòcrates i Filosofia.

La policia aixeca acta a un bar de Palamós que només atenia
gironins. Va passar fa uns dies, quan un veí de Sabadell va
voler entrar a l’establiment d’aquesta població de la Costa

Brava però li van negar l’entrada per ser de fora de la província
de Girona. Ara la Generalitat ha de decidir si sanciona el local.

Quilòmetres i quilòmetres de retencions per culpa d’una cadi-
ra de rodes. Ha passat al túnel Julio Luengo de Les Palmes de
Gran Canària, on un home gran va decidir circular amb la

seva cadira de rodes elèctrica pel carril de l’esquerra i sense llums.
Afortunadament, la policia el va escortar fins a la sortida sa i estalvi.

Operen d’urgència una dona per extreure-li el vibrador en
marxa que se li havia quedat a dins. És la història d’una
pacient d’Arizona (Estats Units) a qui aquesta joguina se-

xual se li va introduir fins a la bufeta, una situació que va sor-
prendre fins i tot els metges. Per sort, tot va quedar en un ensurt.

Després de donar a llum per cesària, una dona somriu molt
tranquil·la mirant a càmera mentre el seu marit (que se supo-
sa que li havia de donar ànims i suport durant el part) està

desmaiat a terra i els sanitaris l’estan ajudant. Aquesta peculiar selfie
és la imatge més viral de l’última setmana de juliol a les xarxes socials.

A les xarxes

@PacoMontezemolo: Desitjant veure la
temporada vinent el derbi català per ex-
cel·lència: l’RCD Espanyol contra el CE
Sabadell.

@crisreyes0494: O sigui, que jo fins ara
m’he estat amagant per fer els ‘botellons’
i resulta que eren legals? La mare del
Tano!

#ProhibitsElsBotellons

@yeyaboya: Ara que han aplicat el dret
penal de l'enemic per suspendre el tercer
grau, tenim l'obligació moral d'organitzar-
nos i posar-nos d'acord. Sense excuses.

#SuspèsElTercerGrau #AscensDelSabadell

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la poten-
ciació de les relacions socials en-
tre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infec-
cions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreu-
jant que els qui ho vam denun-
ciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i tro-
bades de gent jove sense masca-
retes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la poli-
cia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

Us vam avisar
per David Rabadà

Tribuna

En relació a Marta Guàrdia
per Ferran Vallespinós, Emili Muñoz i Ester Pujol 

La regidora Marta Guàrdia
(JuntsxCat) va manifestar di-
marts passat al Ple, sense que
a hores d’ara hagi estat repre-
sa per l’alcaldessa ni la resta del
govern de Tiana, que cal buscar
culpables del drama humà vis-
cut a la Residència Municipal de
Gent Gran en els anteriors al-
caldes de Tiana. És una acusa-
ció gratuïta per amagar les se-
ves responsabilitats sobre els
fets ocorreguts durant el mes de
març de 2020, catorze anys
després de la creació del servei:
majoria de persones contagia-
des, de les quals 31 han mort. 
Els sotasignats ens decla-

rem plenament  responsables
de la creació, posada en fun-
cionament i consolidació d’un
servei àmpliament reclamat
pel poble, entre 2006 i 2019.
Les condicions signades en el
contracte de la concessió i en
la seva alta com a servei apro-
vat per la Generalitat contenen
totes les exigències per asse-
gurar un servei de qualitat i to-
tes les garanties pel seu control
directe per l’Ajuntament.

L’epidèmia de la Covid-19
ha estat difícil de gestionar, so-
bretot en la seva fase inicial. Els
serveis de Salut i de Benestar
Social de la Generalitat van in-
tervenir tard en el suport a les
residències, però el drama de
víctimes a Tiana és singular a
Catalunya i cal establir quines
han estat les causes per evitar
que es repeteixi. El govern de
Tiana tenia el mes de març de
2020 tots els instruments le-
gals per inspeccionar, contro-
lar i donar suport comple-
mentari si hagués calgut. 
Exigim que s’esclareixin

els fets en els quals la Sra.
Guàrdia té responsabilitat com
a gestora de la titularitat mu-
nicipal de la residència. Els fets
són prou greus perquè sigui
cessada immediatament del
càrrec.
Els exalcaldes signants ma-

nifestem la nostra disponibili-
tat a col·laborar per aclarir les
causes de la crisi i aportar sug-
geriments per a la millora dels
mecanismes de control muni-
cipal del servei. 

La clau 
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Aire fresc

La vintena de periòdics que formen la
xarxa Línia –entre els quals, aquest del
Barcelonès Nord– estan treballant de va-
lent per rebre i proporcionar informació
més detallada que mai, de comarca a co-
marca, vila a ciutat i barri a barri.
Malgrat la crisi mundial provocada

pel virus Covid-19, el seu impacte s’està
notant a la vida diària local i els mitjans
de proximitat estan jugant un paper més
important que mai en la notificació d’a-
questa empremta propera i com a eina de
comunicació i coordinació per a les co-
munitats locals. 
Estem davant un servei essencial. En

l’estat de nerviosisme que vivim, és pa-
lesa com mai la necessitat del periodisme
proper. A més de la informació general
proporcionada pels mitjans nacionals,
els ciutadans necessitem informació molt
més pròxima per tractar la vida quoti-
diana: què passa al nostre poble o dis-
tricte, on podem comprar i on no, tenim
molts o pocs casos al voltant... Informa-

ció pràctica per saber quines decisions
hem de prendre. En aquesta situació in-
sòlita que vivim, és tan important com
comprar pa o menjar saber si els serveis
públics estan en funcionament, què hem
de fer si desenvolupem símptomes o què
podem fer per protegir la nostra família
contra el virus. I si podem o no anar a la
platja o desplaçar-nos a Barcelona, etc.
Pel que fa a la vocació de servei públic, la
xarxa de mitjans locals Línia em consta
que fa un esforç extraordinari en aquests
dies per mantenir informada la població
de manera puntual.
En aquest sentit, Línia i la resta de

mitjans de proximitat associats a l’AMIC
van publicar un comunicat on posaven
els seus recursos a disposició de les ins-
titucions públiques per ajudar a atendre
les necessitats especials de comunicació
que actualment estan sorgint.
És més, sense renunciar al seu pa-

per, els mitjans locals han prioritzat la
seguretat dels seus empleats i usuaris i

de tota la població per sobre d’altres
criteris, i han adaptat les seves activi-
tats per fer compatible el dret a la in-
formació i la protecció de la salut pú-
blica: teletreball, reforç de les edicions
digitals, adaptació dels sistemes de dis-
tribució en el cas de les publicacions fí-
siques... Seguretat per a tots.
Estic convençut que els lectors de Lí-

nia Nord –i de qualsevol altra edició de
Línia– s’han adonat de l’enorme esforç
editorial. Tots estem agraïts al personal
de l’editora, del primer a l’últim, i també
regraciem els experts, el personal i altres
entrevistats que responen constantment
a trucades del periòdic i proporcionen
informació.  
Capítol a part per als periodistes de la

xarxa Línia: treballar al carrer avui en
dia no és fàcil per a ningú i els periodis-
tes locals s’ho han jugat tot per servir la
ciutadania. No dubtem, tampoc, que les
autoritats locals aprecien les actituds co-
operatives i de suport que troben en la

premsa, la ràdio i la televisió de casa.
Aquests periodistes han corregut darrere
el coronavirus de barri en barri i de poble
en poble per mantenir-nos al dia, fent
un esforç fora de mida per denunciar els
efectes de la pandèmia i la situació d’a-
larma estesa arreu. 
Nosaltres, no cal dir-ho, hem fet con-

fiança als mitjans locals. Ara toca als
ajuntaments, on recau la representació
de ciutadans i ciutadanes, donar les grà-
cies als editors i comunicadors per la seva
ímproba feina periodística. Llegim que
Badalona presenta una ajuda d’un milió
i mig d’euros per a petites empreses i au-
tònoms. Seria decebedor que els mitjans
locals en quedessin al marge, o que, mal-
auradament, només rebi premi la claca
de l’alcalde. La gran majoria dels ajunta-
ments deuen diners, també als mitjans.
Potser és moment de posar-se al dia. Que
això no vol pas dir regalar res. Apartem la
discriminació d’una vegada, que ni és le-
gal ni molt menys justa.

per Estanis Alcover i Martí

L’esforç dels mitjans locals
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ECONOMIA4L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, va
denunciar dilluns que la majoria
dels 28 milions d’euros en factu-
res impagades que deu l’Ajunta-
ment corresponen als últims dos
anys de govern. En una roda de
premsa, el popular va assegurar
que la situació econòmica i fi-
nancera del consistori és estable
malgrat la greu “paràlisi” viscu-
da des del 2018 fins ara.
“Aquestes xifres posen en

evidència la greu irresponsabi-
litat en com s’ha gestionat aquest
consistori”, va assenyalar Albiol
respecte al fet que el 97% de les
9.000 factures sense pagar són
posteriors a l’any 2017, coinci-
dint amb l’etapa final del govern
de la líder de Guanyem, Dolors
Sabater, i l’inici del període amb
Àlex Pastor com a alcalde. 
El líder del PP també va ex-

plicar que el pagament a pro-
veïdors ha arribat durant aquest
juny al seu “màxim històric”

amb un termini de 181 dies,
convertint l’Ajuntament en una
de les administracions munici-
pals que més triga a pagar de tot
l’estat espanyol. “Des de l’any
2015 el període de pagament
als proveïdors ha passat de 35 a
180 dies”, va apuntar. 
En aquest sentit, Sabater de-

mana seriositat al govern amb la
informació, ja que segons dades
municipals, el temps d’espera

dels proveïdors no va presentar
un augment progressiu, sinó que
es va disparar a partir del tercer
trimestre del 2018, quan Pastor
accedeix al càrrec gràcies a la mo-
ció de censura amb el PP. 
El portaveu d’ERC, Alex

Montornès, va assistir a la roda
de premsa per denunciar “l’opa-
citat” del govern, que encara no
havia explicat a l’oposició l’estat
financer del consistori.

L’alcalde Xavier García Albiol i el regidor Juan Fernández, dilluns. Foto: Aj.

Albiol denuncia un deute de 28
milions en factures des del 2018
» El popular responsabilitza Sabater i Pastor de l’impagament
» L’oposició li reclama seriositat i transparència amb les dades

El Turó de l’Enric i el robatori 
a Llefià, protagonistes del Ple

POLÍTICA4El futur de l’entorn
de les Tres Xemeneies no va
ser l’únic protagonista del Ple de
l’Ajuntament de Badalona. Els
grups també van aprovar per
unanimitat la fase inicial del Pla
General Metropolità del Turó de
l’Enric i del carrer del Torrent de
Vallmajor, que suposa un gran
pas per a la llargament reivin-
dicada protecció d’aquesta zona
verda, que passarà a ser sòl mu-
nicipal amb una permuta. 
Un altre dels punts calents de

la sessió ordinària –que va
arrencar amb tres Declaracions

Institucionals pel manteniment
del servei de pediatria a Bufalà,
per l’atorgament de la Creu de
Sant Jordi a l’Orfeó i contra el ra-
cisme–va ser la proposta del go-
vern de personar-se com a acu-
sació particular en el cas de l’ho-
me ferit en un robatori a Llefià,
que va veure la llum verda amb
la negativa de Guanyem i l’abs-
tenció crítica de la resta de grups. 
També es va aprovar el pla per

reallotjar els veïns afectats pel la-
teral de la C-31, ajuts per al lloguer
i la moció d’ERC per augmentar
les ajudes de menjador escolar.

Objectiu: manteniment 
i construcció d’escoles

EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Badalona ha anunciat que està
treballant per desencallar amb el
Departament d’Educació de la
Generalitat la construcció de les
escoles Ventós Mir i Badalona
Port i de l’institut Ventura Gas-
sol. En un comunicat, el consis-
tori detalla que l’objectiu és po-
der fer front a la demanda de
places a les zones del municipi
on hi ha un dèficit important i
també informa de la licitació
per un import de 185.000 euros
de les obres per substituir les fi-
nestres i les persianes de l'esco-

la Ventós Mir, que començaran
a l’octubre. L’anunci del govern
del PP respon a la petició d’in-
formació que va registrar el grup
de Guanyem a principis de juliol,
on preguntaven a l’executiu per
l’estat de les obres pendents als
equipaments escolars. “Les es-
coles situades en instal·lacions
provisionals s’està tornant un fet
massa comú, i l’Ajuntament no
està treballant perquè progres-
si la construcció de nous centres
educatius, que és tan necessària”,
assegurava al respecte la líder de
la formació, Dolors Sabater.

Detectat un brot amb onze
positius a la residència Danae
GENT GRAN4La residència Da-
nae de Badalona ha registrat
des del passat dijous un total
d’onze casos positius entre els
usuaris. Segons informa el ge-
riàtric, deu dels interns infectats
han estat traslladats a la resi-
dència Ballesol -que sí que
compta amb una planta habili-
tada per al tractament de pa-
cients amb Covid-19- i un dels
afectats que presentava símpto-
mes més greus ha hagut de ser

ingressat a l’Hospital Municipal
de Badalona, malgrat que es
troba estable. Els primers sis ca-
sos positius es van detectar di-
jous, de manera que en col·la-
boració amb Salut es va proce-
dir a realitzar les proves de de-
tecció de la malaltia a tots els re-
sidents i als treballadors del
centre, tres dels quals han donat
positiu. A més dels 11 afectats, 32
usuaris negatius han estat tras-
lladats a tres centres de la zona.

Salut | 800 firmes per conservar el servei de Pediatria a Bufalà 
L’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Bufalà ja ha aconseguit més de 800 signatures

per tal de demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que mantingui el
servei de Pediatria al CAP Bufalà-Canyet i no centralitzi l’especialitat al CAP Doctor Robert.
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ERC denuncia l’augment del
20% del sou de dos assessors
POLÈMICA4El grup d’ERC ha
denunciat la intenció del go-
vern local d’augmentar fins al
26% el sou de dues assessories
d’alcaldia de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet. La
modificació ha estat aprovada
aquest dilluns malgrat els vots en
contra de l’oposició en el ple ex-
traordinari convocat per ratificar
el Pacte Local entre totes les
formacions amb l’objectiu de
combatre la crisi del coronavirus.
Segons detallen els republicans
en un comunicat, la retribució
dels assessors en la direcció de

polítiques d’alcaldia i en la di-
recció de polítiques d’Igualtat i
LGTBI passen amb aquest acord
de 60.000 a 71.489 euros i de
48.000 a 65.368 euros, fet que
suposaria un augment salarial
del 19,1% i del 26,5%, respecti-
vament. Des d’ERC consideren
que la modificació és “despro-
porcionada” -sobretot tenint en
compte l’actual context social i
econòmic- i que xoca frontal-
ment amb la imatge que aquest
govern vol projectar amb el pac-
te establert amb la resta de grups
per a la recuperació de la ciutat.

HABITATGE4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
arribat a un acord amb la Sareb
per a la cessió temporal de 220
habitatges perquè es destinin a
lloguer assequible. Segons ha
informat el consistori en un co-
municat, el conveni té una vi-
gència de quatre anys i s’em-
marca en les mesures que figu-
ren al Pacte Local que van subs-
criure tots els grups amb re-
presentació al plenari la setma-
na passada per fer front a la cri-
si provocada pel coronavirus.
El nou conveni -que ha estat

signat per l’alcaldessa Núria
Parlon i el director de Respon-
sabilitat Social Corporativa i
Sostenibilitat de la Societat de
gestió d’actius procedents de la
reestructuració bancària (Sa-
reb), José Gaspar González Pa-
lenzuela- permetrà a l’Ajunta-
ment ampliar el parc d’habitat-
ge social en un moment delicat
per a motes famílies del municipi
que s’han vist afectades pels
efectes econòmics i socials de la
pandèmia. L’acord només tindrà

una vigència de quatre anys,
però es podrà prorrogar per pe-
ríodes d’un any i fins a un màxim
de quatre anys més per acord ex-
prés de les dues parts, sense
perjudici de la vigència dels con-
tractes d’arrendament que s’ha-
gin formalitzat durant aquest
primer període. Per poder fer ús
dels habitatges, el consistori pa-

garà una contraprestació eco-
nòmica mensual a la Sareb, que
serà de 125 euros al mes pels pi-
sos buits i de 75 pels ocupats. El
govern també matisa que en cas
que fos necessària l’adequació
dels habitatges, consistori i Sa-
reb compartirien el 59% de les
despeses en reformes fins a un
màxim de 7.000 euros.

Ampliar el parc d’habitatge social, una de les prioritats del Pacte Local. Foto: Aj.

Acord amb la Sareb per cedir
220 pisos per a lloguer social

Selectivitat | La colomenca Laia Marcos, entre les millors notes
La colomenca Laia Marcos ha sigut una de les cinc estudiants que han tret la millor nota a
les proves d’accés a la Universitat d’aquest any amb un 9,90. L’alumna de 16 anys de l’Insti-
tut Puig Castellar es va saltar el curs de tercer de l’ESO per recomanació dels professors.
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Preocupació pel primer
rebrot detectat a Sant Adrià

SALUT4Els resultats de les pro-
ves PCR i epidemiològiques ha re-
velat l’existència d’un nou brot a
Sant Adrià de Besòs després de
superar la primera onada de la
pandèmia del coronavirus. Segons
les últimes dades del Departa-
ment de Salut recollides per Na-
ció Digitalen un mapa interactiu,
entre el 14 i el 23 de juliol es va de-
tectar un focus de contagi al mu-
nicipi amb 21 persones afectades.
Aquesta informació és especial-
ment rellevant perquè fins a prin-
cipis de la setmana passada no
s’havia detectat cap positiu. 

La situació també és preo-
cupant a Badalona, on s’han
comptabilitzat fins a quatre
brots amb un total de gairebé
100 persones infectades per la
Covid-19. La pandèmia també
està tornant a fer estralls a
Santa Coloma de Gramenet,
on s’han detectat tres nous fo-
cus repartits pels barris del
municipi i que afecten almenys
76 persones, de les quals 35 es
localitzen al voltant del barri de
Fondo, amb una ràtio de prop
de 170 casos positius per cada
100.000 habitants.

GENT GRAN4El tancament cau-
telar de la residència Sant Adrià
ha caigut com una gerra d’aigua
freda sobre els familiars i l’A-
juntament de Sant Adrià de Be-
sòs. La decisió del Departament
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies de clausurar el geriàtric du-
rant quatre anys fins que es re-
solgui l’expedient sancionador
obert contra la direcció suposa-
rà el reallotjament dels 25 usua-
ris del centre a altres equipa-
ments del Barcelonès Nord i el
Maresme i la pèrdua de les úni-
ques 20 places de titularitat pú-
blica que hi ha al municipi.
“Les famílies no s’ho poden

creure. Mai han estat descon-
tentes amb la gestió. És una re-
sidència petita, molt familiar, i per
als avis és casa seva”, assenyala la
regidora de Benestar, Filo Cañe-
te. Segons denuncia el consisto-
ri, la notícia del tancament els va
arribar a través de la premsa -no
hi va haver cap notificació oficial-
i de seguida es va traslladar a la
Generalitat el malestar de les fa-
mílies implicades, que van con-

tactar amb l’ens local demanant
ajuda per evitar la clausura. “Els
vam proposar que valoressin al-
tres alternatives, com reduir les
places del geriàtric, però ens van
assegurar que la decisió era irre-
vocable i irreversible”, apunta
Cañete, que ha demanat en di-
verses ocasions  que es faci una
segona valoració del centre i que

alerta del trasbals que pot supo-
sar el trasllat en un perfil de re-
sidents tan vulnerable. 
Segons el criteri d’Afers So-

cials, el geriàtric no compleix
amb els requisits mínims per
poder garantir els drets dels
usuaris i dels treballadors i
al·leguen una problemàtica es-
tructural del centre.

Reunió dels familiars amb l’Ajuntament i Afers Socials. Foto: Oscar Marjalizo

Indignació pel tancament 
de la residència Sant Adrià

Successos | Dos menors ferits en un incendi en un bloc
Una desena de persones -entre les quals dos menors que van ser traslladats en es-
tat greu a l’Hospital de la Vall d’Hebron- van resultar ferides dijous passat en un
incendi en els baixos d’un bloc de pisos del carrer de Mart de Sant Adrià de Besòs.
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Les polèmiques declaracions de
la regidora de Cicle de Vida i Cul-
tura, Marta Guàrdia, on res-
ponsabilitzava els tres últims
alcaldes de la crisi a la residèn-
cia Sant Cebrià han sacsejat els
pilars de l’Ajuntament de Tiana.   
En una aliança sense prece-

dents, els batlles Ferran Valles-
pinós, Emili Muñoz i Ester Pu-
jol feien públic dilluns un co-
municat demanant el cessament
immediat de la número 2 de
JxCat per les “falses acusacions”
sense proves apuntant a les se-
ves persones. Els exalcaldes,
però, anaven més enllà i fins i tot
posaven en dubte la gestió del
consistori del brot de coronavi-
rus iniciat al mes de març al ge-
riàtric municipal, que va acabar
amb la majoria dels usuaris con-
tagiats i amb 31 persones mortes.

Malgrat la pressió, la bat-
llessa Marta Martorell tanca fi-
les i assegura que no contempla
la dimissió de la seva companya
de govern pel que considera un
“comentari desafortunat”. “Es
tracta d’un tema de poble i a l’e-
quip de govern hi ha consens
unànime del fet que no s’han de
buscar culpables. Per unes de-
claracions així no hi ha pèrdua de
confiança en la regidora”, apun-
ta Martorell, que defensa l’ac-
tuació que es va dur a terme a la
residència. L’alcaldessa creu que
“no és moment de fer sang” i
convida a no deixar-se endur pel
“soroll”, que ella atribueix a l’ú-
nic grup de l’oposició.
Tanmateix, la reacció més

esperada a les paraules de Guàr-
dia no va arribar fins aquest di-
mecres. En un comunicat, el
grup municipal del PSC -tercer
pilar del tripartit amb ERC i
JxCat- exigia una rectificació
“pública i contundent” a la regi-
dora per la seva “erràtica inter-

venció” a l’últim ple sobre els ex-
batlles, dos dels quals socialistes.
“Hem manifestat el nostre ma-
lestar i la nostra reprovació de la
regidora Marta Guàrdia per la
seva intervenció en l’última ses-
sió extraordinària que res tenia
a veure amb el que s’estava de-
batent, i amb el compromís fe-

faent que no es tornaria a pro-
duir”, assenyalava el PSC, tot
manifestant el seu suport als al-
caldes Vallespinós i Pujol i la-
mentant que la “crisi” amb els
gestors del geriàtric “enterbo-
leixi” les relacions entre els mem-
bres de l’equip de govern en un
moment on la prioritat ha de ser

lluitar contra la crisi sanitària de-
rivada de la pandèmia.
Per si algú pensava que

aquest era el punt final de la po-
lèmica amb el geriàtric, dimarts
es va confirmar un nou cas po-
sitiu entre un dels usuaris, que ha
estat traslladat a l’hospital, i ja hi
ha almenys cinc interns aïllats.

Terratrèmol institucional
» Martorell tanca files i no contempla la dimissió de Ia regidora Guàrdia per la polèmica amb els alcaldes
» El PSC exigeix una rectificació “pública i contundent” pel que considera una “erràtica intervenció”

La firma del pacte per l’entrada del PSC al govern (esquerra) i els tres exalcaldes. Fotos: Aj. i Ferran Vallespinós

Anton Rosa
TIANA

Serveis | Montgat demana a ADIF que repari els ascensors
L’Ajuntament de Montgat ha reclamat novament a ADIF que realitzi les actuacions

d’arranjament pertinents per tal de garantir el funcionament dels ascensors de les es-
tacions de Rodalies Montgat i Montgat Nord, que fa temps que estan fora de servei.



Hoquei línia | Les Tucans arrencaran la Liga Élite a l’octubre
Les Tucans ja saben que la Liga Élite arrencarà el primer cap de setmana del mes d’octubre.
La gran novetat que presentarà el curs 2020-21 serà el nombre d’equips en la categoria, que

seran nou, de manera que es farà una subdivisió en un grup de quatre i un altre de cinc.

Unificación Llefià i Grama ja
coneixen els seus calendaris
FUTBOL4Des de divendres pas-
sat, tant la Unificación Llefià com
la Grama, els dos equips de la co-
marca que jugaran el curs 2020-
21 a Primera i Segona Catalana,
respectivament, ja coneixen els ca-
lendaris del pròxim curs.
Els de Jordi Souto formen

part del subgrup B del grup 1 i de-
butaran al Municipal de Llefià el
4 d’octubre contra el CE Mataró.
El primer desplaçament de l’e-

quip serà a Sant Cugat i la pri-
mera volta acabarà a Barcelona
contra la Guineueta, que també
serà el darrer rival del curs.
Per la seva banda, la Grama

(enquadrada al subgrup A del
grup 2) es posarà en marxa a Vi-
lassar de Mar el 3 d’octubre. Els
colomencs descansaran en la se-
gona jornada, de manera que el
primer partit a Tiana serà el 18
d’octubre contra el CD Masnou.

Tot decidit. Des de dijous de la
setmana passada, tant l’Snatt’s
Sant Adrià com la Penya ja tenen
definit el calendari de la tempo-
rada 2020-21, que es posarà en
marxa el primer cap de setmana
del mes d’octubre. Els dos con-
junts del Barcelonès Nord coin-
cideixen en el grup C de la sego-
na categoria del bàsquet estatal.
Les de Dani José debutaran

al Marina Besòs diumenge 4 a les
12 del migdia contra una de les
nouvingudes a la categoria, el CB
Andratx. El primer desplaça-
ment del conjunt lila serà sis
dies després a Mataró per jugar
contra el Bàsquet Maresme Boet
3 Viles de Jordi Vizcaíno. La fi de
la primera volta coincidirà amb
l’últim partit competitiu de l’any
(el 20 de desembre contra l’He-
lios a Sant Adrià), mentre que
l’últim partit de la fase regular de
la lliga serà a Saragossa.

El Joventut, per la seva ban-
da, debutarà a Palma de Mallor-
ca contra un altre dels equips re-
centment ascendits, el Sant Jo-
sep Obrer, també el 4 d’octubre.
L’estrena com a local a la cate-
goria (les verd-i-negres jugaran
els seus partits a l’Olímpic) serà
dissabte 10 contra la UE Mataró.
El punt final a la primera volta i
a la fase regular de l’LF2 farà que
les de Guillem Abelló es vegin les
cares contra l’Stadium Casa-
blanca de Saragossa, primer a
Badalona i per acabar a Aragó.

EL PRIMER DERBI, EL NOVEMBRE
El que també està marcat en
vermell per als dos equips és
dissabte 7 de novembre, quan, en
la sisena jornada, es jugarà el der-
bi de la primera volta a Badalo-
na. Serà el primer cop que els dos
equips es veuran les cares en la
segona màxima categoria del
bàsquet espanyol.
Per gaudir del derbi de la se-

gona volta caldrà esperar uns
mesos més; aquest partit es ju-
garà al Marina Besòs diumenge
7 de febrer.

El derbi de la primera volta es jugarà a l’Olímpic. Foto: CJB

LF2 definida per al Femení Sant
Adrià i el Joventut de Badalona

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

L’Industrias es ‘muda’ 
a Montmeló per entrenar

L’Industrias de Javi
Rodríguez ja ha po-
gut tenir el seu pri-

mer contacte amb la pista... però
ha estat lluny de Santa Coloma.
Dilluns passat, la plantilla va
poder treballar per primer cop en
un pavelló, el Municipal de
Montmeló, gràcies a les bones re-
lacions que el club manté amb
l’Associació Esportiva Montme-
ló i amb el consistori d’aquesta lo-
calitat del Vallès Oriental.

De fet, fins que no s’aixequin
les restriccions imposades a prin-
cipis de la setmana passada per
a la primera corona de l’àrea
metropolitana de Barcelona, les
sessions del conjunt colomenc se-
guiran fent-se en aquest recinte.
El full de ruta continuarà sent

el mateix que estava previst: ses-
sions sobre el parquet (menys
ahir a la tarda) i una sessió a la
platja aquest matí. Els caps de set-
mana seguirant sent de descans.

| 12
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La pandèmia del coronavirus va obligar
a posar el món en pausa durant uns me-
sos que van semblar anys. El periodista
Quico Sallés va tenir l’oportunitat de re-
córrer la Catalunya confinada i ara ha pu-
blicat un llibre on relata què va veure i
sentir. Catalunya, zona zeroés una crònica
original que compta amb testimonis
clau i que convida a la reflexió.

Llibres

Catalunya, zona zero
Quico Sallés

La situació de la pandèmia a Barcelona
i l’àrea metropolitana ha comportat res-
triccions que han afectat l’activitat dels
teatres de la zona. Per això, aquest agost
cal tenir en compte altres propostes,
com la programació cultural de Grano-
llers entre el 24 i el 30 d’agost, que inclou
l’obra de teatre La del manojo de rosas i
l’espectacle Tecum Terra, entre d’altres.

Teatre

(Parèntesi)
Entitats i Ajuntament de Granollers

1,3 milions de discos venuts en només 24
hores. Aquesta ha estat l’estrena de Fol-
klore, el vuitè àlbum d’estudi de Taylor
Swift. La cantant estatunidenca va pu-
blicar el seu darrer treball (el més arriscat
de la seva carrera) el 24 de juliol i ja ha ba-
tut rècords. El disc compta amb la col·la-
boració d’artistes de la talla de Bon Iver,
amb qui interpreta la cançó Exile.

Música

Han passat catorze anys des de la publi-
cació de l’exitosa novel·la d’Isabel Allen-
de Inés del alma mía (2006), però la pet-
jada de la història d’Inés Suárez no s’ha
esborrat. Per això, Amazon Prime estre-
na aquest estiu la sèrie homònima, pro-
tagonitzada per l’actriu Elena Rivera. Es
tracta d’una coproducció entre RTVE, Bo-
omerang TV i Chilevisión.

Pelis i sèries

Inés del alma mía
Alejandro Bazzano i Nicolás Acuña

Folklore
Taylor Swift

Fes Pedralbes 2020
Tot i que la pandèmia va impedir celebrar el festival Jar-
dins de Pedralbes com el coneixíem fins ara, l’organitza-
ció va decidir reinventar el format i va crear el Fes Pe-
dralbes. Aquesta proposta, adaptada a les normes de
seguretat per evitar contagis de coronavirus, ha co-
mençat aquest juliol i s’allargarà fins al setembre. La

programació compta amb artistes tan consolidats com
David Bisbal o Els Pets, i d’altres més emergents, com

Guitarricadelafuente o Suu. A més, el festival també ha
ampliat aquest any la seva oferta gastronòmica.  

David Bisbal va marcar una tendència que s’ha re-
petit al llarg dels anys a Operación Triunfo: que la
carrera del concursant que queda segon vagi mi-
llor que la del primer. Aitana Ocaña va consolidar
aquesta idea a OT 2017 i Alba Reche (Elx, 1997)
l’ha mantingut després del seu pas per OT 2018,
on va quedar per darrere de Famous Oberogo. La
cantant valenciana ha conservat els fans que es
va guanyar durant el concurs i n’ha aconseguit

més gràcies al seu primer disc, Quimera (2019). La
gira que va començar a Elx a finals de l’any passat,
Quimera Tour, estava sent un èxit, però el corona-
virus la va aturar per la força. Ara, malgrat que la
situació és molt inestable, la jove artista ha pogut
tornar als escenaris. El 26 de juliol va actuar a l’es-
cenari Estrella Damm del festival Cruïlla XXS, ubi-
cat a l’Anella Olímpica de Montjuïc. El concert va

ser un èxit i els seus seguidors en volen més.

A L B A  R E C H EQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Concursar a Operación Triunfo 2018
Ha aconseguit mantenir els fans que va guanyar aleshores

Famosos

Oferir un concert a Barcelona 
Va actuar a l’Anella Olímpica en el marc del festival Cruïlla XXS

Elogis de fans, organització i premsa
“Quan canta, l’únic que et ve de gust és seure i escoltar”, diuen

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Samurai Jack
Aquest estiu arriba Samurai Jack: Battle Through Time, un joc per a totes les

consoles que et permetrà convertir-te en el guerrer més gran de tots els temps. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

580 KM DE COSTA

N’hi ha de molt diferents arreu del territori: des de
Montserrat fins al Pirineu passant pel Montseny

POBLES I CIUTATS

MUNTANYES A DOJO

RESPONSABILITAT

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

i OCI

És probable que l’1 de gener, en el moment de fer els pro-
pòsits d’any nou, més d’una persona digués: “Aquest
2020 penso viatjar més”. Ara que l’agost ja és aquí i que

hem entès que no era un bon any per proposar-se això, ens
adonem que agafar el cotxe o el tren i plantar-nos a només
uns quants quilòmetres de casa és el que més s’acosta a aquell
objectiu. I que aquesta també és una bona manera de viatjar.
A Catalunya, tenim la sort de tenir paisatges molt diver-

sos, de manera que hi ha oferta turística per a tots els gustos.
Des del cap Falcó fins al riu Sénia, s’estenen 580 quilòmetres
de costa on els amants de la platja poden escollir si preferei-
xen grans extensions de sorra fina o petits racons amb ro-
ques i aigua cristal·lina. Per als apassionats de la muntanya,
n’hi ha de molt variades: des de Montserrat fins al Pirineu,
passant pel Montseny. I, si preferim visitar ciutats i pobles,
ara és un bon moment per redescobrir Tarragona o Girona i
els municipis amb encant que tenen a la vora.
En qualsevol cas, no podem perdre de vista la situació sa-

nitària i cal fer cas a les autoritats per decidir si marxem o no.

Un agost a prop de casa

Catalunya té platges per a tots els gustos: des de grans
extensions de sorra fina fins a petits racons rocosos

Les claus

Ara és un bon moment per redescobrir Tarragona 
o Girona i els pobles amb encant que tenen a la vora

Sigui com sigui, cal tenir en compte l’evolució de la
pandèmia i valorar si és bona idea marxar de casa
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