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CanRutipreparauntestràpid
pertenirresultatsen15minuts
Salut posa en marxa un cribratge massiu al CAP de Llefià i al de Gran Sol per combatre el coronavirus pàg 8

SANTA COLOMA pàg 9

Arxiven la causa oberta
contra cinc residències per
la mort d’usuaris pel virus

SANT ADRIÀ pàg 10

Investiguen un agent
per passejar nens de la
Mina en cotxe patrulla

BADALONA pàg 8
Crítiques a Albiol
per demanar l’expulsió
d’un menor migrant

PROBLEMA SOCIAL pàg 3

La soledat no desitjada
afecta una part molt
important de la gent gran

TIANA pàg 11
El campió paralímpic
Jordi Marí relleva Ramon Coll
com a regidor de Junts
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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 

Sobre el paper de les admi-
nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 

“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  
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Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada

» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
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La lupa

per Mari Carmen Lozano

L’escombra d’or

Ulls brillants, somriure lluminós, ca-
bells negres. Es diu Jesús, té vint-i-nou
anys i treballa a Badalona. El carrer
encara no està il·luminat quan en Je-
sús agafa les seves eines –bosses ne-
gres, pala, sarri, escombra i carro– per
començar la seva missió: netejar amb
aigua el carrer, eliminar les pintades
del grafit, recollir tota mena d’es-
combraries a la plaça Pep Ventura (pa-
pers, cigarretes, gots de plàstic, mas-
caretes, ampolles de vidre,
llaunes, caques de gos-
sos...) i amuntegar les fulles
caigudes.

A Badalona hi ha un
equip humà, d’homes i do-
nes, que fa possible que la
ciutat estigui neta de bru-
tícia, bacteris i virus contaminants. La
seva tasca fa que la ciutat funcioni
cada dia i pugui avançar-se als nous
reptes que va definint el progrés
humà, entre ells, la cura del nostre pla-
neta i la consciència mediambiental.
L’esforç diari d’aquests treballadors
juga un paper rellevant en el desen-
volupament sostenible de la ciutat,
contribuint al benestar social, a l’e-

quilibri ambiental i a la millora del
medi ambient urbà.

Seria bo que Badalona tingués
com a objectiu comú el repte de voler
ser una de les ciutats més netes de la
Unió Europea. Un propòsit que de-
manaria fer un treball col·lectiu que
promogués una profunda implicació
tant a nivell social com institucional.
Caldria assolir el compromís de posar
els mitjans indispensables per im-

pulsar la consciència mediambiental
entre la població, i el subministrament
de les eines que fossin necessàries per
millorar els serveis de neteja i de
manteniment. Seria eficaç evitar les
conductes incíviques que embruten la
imatge de la ciutat en detriment del
treball que realitzen, cada dia, aquests
treballadors i treballadores de la bri-
gada municipal.

En les ciutats amb alts nivells de
contaminació es fa necessari imple-
mentar polítiques de neteja per evitar
la propagació d’afeccions, alentir l’en-
velliment i preservar el patrimoni so-
cial. Actualment, la pandèmia de la Co-
vid-19 ha posat de manifest la impor-
tància vital de la neteja, la higiene i l’ac-
cés adequat a l’aigua neta, per tal de
prevenir les malalties tant a nivell in-
dividual com col·lectiu.

L’escombra ha estat un
estri simbòlic vinculat, en el
món infantil, amb poders
màgics. En Jesús sap quin és
el poder de la seva escombra
d’or: fer que els carrers de
Badalona llueixin nets i ha-
bitables. Ell creu que la seva

feina és important, que la neteja de la
ciutat influeix en les emocions i en els
sentiments d’estima i bellesa per part
dels ciutadans, i que els entorns ben cui-
dats fan de la ciutat un lloc de convi-
vència per a una vida plenament hu-
mana. En Jesús sap que una Badalona
neta, endreçada, sostenible i amable és
possible si respectem les normes de con-
vivència col·lectiva tots els que hi vivim.

A Badalona hi ha un equip humà, d’homes 
i dones, que fa possible que la ciutat 
estigui neta de brutícia, bacteris i virus

Ser docent és molt
més que una profes-

sió. Implica ser bon co-
municador, ser empàtic, saber ajudar,
compartir... Tornem als centres amb
molta incertesa, però que bonic co-
mençar de nou l’aventura d’ensenyar i
aprendre constantment. Que tingu-
em sort!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Qualsevol que treballi
amb persones vulne-

rables, dependents o in-
fants hauria de passar diversos psico-
tests per certificar que realment pot
desenvolupar aquesta tasca amb total
responsabilitat. Que ens preocupem
molt pels títols i poc per l’empatia i la
humanitat.

@Selenita_So

¿Que si una persona
da positivo en Covid-19

tiene que aislarse y ser
responsable a nivel individual? Por su-
puesto. Pero también tiene que haber
una responsabilidad colectiva para
proteger a esa persona, por ejemplo, de
perder su trabajo si no acude. Y lo se-
gundo veo pedirlo poco.

Habría algo peor que
no tener vacuna antes

de finales de año: tener-
la y que por las prisas en sacarla no se
hubiera testeado bien. La confianza so-
cial en las vacunas colapsaría. Estaría-
mos mucho peor que ahora. Las vacu-
nas desarrolladas con más rapidez han
tardado una década.

@pmarsupia@Basiluisco@ignasisabater

Els semàfors

Xavier García Albiol
L’oposició ha carregat durament contra

l’alcalde de Badalona, Xavier García 
Albiol, per demanar a través de Twitter
l’expulsió del país d’un menor migrant

que hauria comès presumptament 
un robatori al barri de Llefià. 

pàgina 8

Pere Crespo
El regatista del CN Badalona va coro-
nar-se, dissabte passat, com a campió
estatal de Patí de Vela. Crespo és el 12è
esportista del club que guanya la com-
petició, que el CNB ha portat a les seves

vitrines en 22 ocasions en 91 anys. 
pàgina 12

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra han obert una
investigació per estudiar si sancionen
l’agent del cos que va ser enxampat

mentre passejava nens del barri de la
Mina de Sant Adrià de Besòs en un cot-
xe patrulla per una plaça del municipi.

pàgina 10
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Can Ruti prepara un test ràpid per 
obtenir resultats en només 15 minuts1

2
A presó el jove que va assaltar amb l’ajuda 
de dos menors un pis a Santa Coloma

Salut inicia el cribratge massiu 
de proves PCR a Llefià

Joventut i Snatt’s, a punt 
per a les Lligues Catalanes

Investiguen un agent dels Mossos per 
passejar nens de la Mina en cotxe patrulla

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

“Millor no treguis segons quins
temes que ja saps què passa”. A
molts ens sonarà aquesta ex-
pressió, a tall d’advertiment,
amb vista a trobades amb amis-
tats o familiars amb qui no es vol
discutir.

Considero que no poder par-
lar de política, evitar “segons
quins temes”, és una forma d’au-
tocensura. Una societat saluda-
ble hauria de ser capaç de deba-
tre lliurement i obertament de
tot i amb tothom. Dic, en una
societat saludable. Vivim, però,
en una societat saludable, en ter-
mes de respecte a la diferència
política? Pregunta retòrica. Men-
tre tinguem presos polítics i
atacs sistemàtics a la nostra so-
birania com a poble, penso que
no hauríem de callar mai i apro-
fitar qualsevol oportunitat per
alçar la veu, plantar cara i de-
nunciar i fer-ho en el to que cre-
guem més oportú. És que si a so-
bre hem de callar, ja podem
plegar veles.

Callar?
per Salvi Pardàs

Cinisme brutal
per Jordi Lleal 

Europa està posant en evidèn-
cia el líder de Bielorússia, Alek-
sandr Lukaixenko, per la forma
com s’han desenvolupat les elec-
cions on ha obtingut una victò-
ria aclaparadora i que, segons
han denunciat els seus opositors,
han estat fraudulentes. 

El senyor Josep Borrell, com
a representant de la Unió Eu-
ropea per Afers Exteriors i Po-
lítica de Seguretat, ha declarat:
“La desproporcionada i inac-
ceptable violència d’estat contra
manifestants pacífics de Bielo-
rússia ha d’aturar-se immedia-
tament”. Quin cinisme! 

Setanta mòmies polítiques i
funcionaris del passat, ventres
agraïts amb l’establishment,
han fet un manifest de suport al
rei emèrit Joan Carles I. Bravo!

El PSOE, el partit que con-
forma el govern més progres-
sista de tota la història d’Espa-
nya, ara a la Mesa del Congrés,
fa pinya amb els partits de la dre-

ta i s’oposa a obrir una comissió
per investigar el rei emèrit.

Com no ha de ser així quan
partits polítics, sindicats i cor-
poracions empresarials han es-
tat “subvencionats” per l’Estat
per conformar una pretesa de-
mocràcia formal.

Estem en un estat de dret,
però la realitat contradiu aques-
ta condició, amb judicis farsa, jut-
ges prevaricadors que retorcen
els procediments judicials, tenen
un caràcter venjatiu, que man-
tenen a la presó sense fer cas de
l’aplicació de l’article 100.2  ni
tampoc del tercer grau,  deter-
minats per l’equip de servei de
classificació dels presos, que han
estat recorreguts per la Fiscalia.

Ara el govern espanyol ob-
rirà una nova via per a la llei de
la “memòria històrica” i tot per
tirar la pilota endavant i dis-
treure el personal.

Amb tot, un cinisme de tra-
ca i mocador!  

Les millors
perles

Els maskers sempre anem a full. Aquest és el curiós lema que ha
triat la Direcció General de Joventut de la Generalitat per fo-
mentar l’ús de la mascareta entre els joves. La campanya no ha

trigat a convertir-se en motiu de mofa a les xarxes socials, on els
usuaris creuen que l’autor de la frase no pot tenir menys de 50 anys.

Una noia s’adorm amb la boca oberta i li entra una serp
d’un metre de llarg a la gola. Ha passat a Rússia, on els
pares de la jove la van portar a l’hospital en veure que te-

nia problemes per respirar. Allà la van haver d’operar d’urgència
per extreure-li el rèptil de dins.

Una nena d’un any i mig passejant sola el seu gos. Amb aques-
ta imatge es van topar els agents de la Policia Local d’Altafu-
lla, que van comptar amb l’ajuda imprescindible de l’animal.

La mascota va ser qui els va guiar fins a la casa d’on s’havia escapat
la menor, on finalment es va poder reunir amb els seus pares.

Ensurt al Festival Internacional d’Estels de Nanliao, a Tai-
wan, quan una nena de 3 anys va sortir volant amb el seu
estel a causa d’una forta ràfega de vent. Les imatges han

impactat el món sencer, però afortunadament la nena només
va patir una lesió lleu. El festival, això sí, va quedar suspès.

Fa més d’un any que rep dos o tres paquets d’Amazon al mes
que no ha demanat. És el cas del Toni, un veí d’Abrera que ha
explicat recentment la seva història a RAC1. Per ara, ha rebut

motxilles, fundes de mòbil, nines i, fins i tot, un iglú per a nadons. I
tot, sense ni tan sols ser client ni usuari de la multinacional.

A les xarxes

@MariaTikas: Soy de esa generación que
ha crecido con Messi. Cuesta encontrar en
mi memoria recuerdos del Barça sin él.
Nos lo decían: “Estáis mal acostumbrados”.

@montseestrada2: El doctor Bonaven-
tura Clotet avança que aviat hi podria ha-
ver una prova ràpida que “pot canviar la
dinàmica de la pandèmia”.

#TestsRàpids

@bernatvilaro: Doncs ja tenim un nou
tripartit al Govern de la Generalitat, ara
format per Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana i el Partit Demòcrata.

#EspaiPostconvergent #UnBarçaSenseMessi
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SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona -un
dels 5 equipaments sanitaris ca-
talans que s’ampliaran per fer
front a la pandèmia- està treba-
llant en la preparació d’un test
ràpid de detecció del coronavirus
que permetria obtenir resultats
en només 15 minuts. Segons di-
versos mitjans, aquesta prova ex-
prés tindria diverses aplicacions
i podria utilitzar-se, per exemple,
a les portes d’accés de festivals de
música, teatres, cinemes o com-
peticions esportives, com ara
partits de futbol.

“Si pots assegurar que una
persona no té presència del virus
en aquest moment, pots preveu-
re que tampoc es reactivarà en les
pròximes sis hores”, ha explicat el
cap del Servei de Malalties In-
feccioses de Can Ruti i director del
centre d’investigació IrsiCaixa,
el doctor Bonaventura Clotet, en
declaracions a RAC1. La previsió
és que aquests tests puguin estar

disponibles en setmanes. Pel que
fa a la vacuna, encara caldrà es-
perar que les proves garanteixin
resultats amb garanties, moment
en què es procedirà a vacunar una
part de la població en funció del
nombre de dosis disponibles.

CRIBRATGE MASSIU
El Departament de Salut inicia-
va dilluns un cribratge massiu de
proves PCR al CAP de Llefià i al

de Gran Sol, tal com ja va fer du-
rant l’agost a Santa Coloma.
L’objectiu dels prop d’un miler de
tests diaris previstos és poder de-
tectar possibles casos asimpto-
màtics. Per altra banda, segons
recull Badalona Comunicació,
les gairebé 500 proves realitza-
des entre el 28 i 29 d’agost a di-
versos blocs de la Salut van per-
metre localitzar 13 positius, un
2,6% del total de participants.

Un sanitari practica una prova de detecció de la malaltia. Foto: ACN

Can Ruti prepara un test ràpid
per tenir resultats en 15 minuts
» Aquestes proves exprés podrien utilitzar-se en concerts i partits
» Salut ha iniciat un cribratge a Llefià per detectar asimptomàtics

Crítiques a Albiol per demanar
l’expulsió d’un menor migrant

POLÈMICA4L’oposició ha carre-
gat durament contra l’alcalde de
Badalona, Xavier García Albiol,
per demanar a través de Twitter
l’expulsió del país d’un menor
migrant que hauria comès pre-
sumptament un robatori a Llefià. 

La polèmica es va desfermar
el passat diumenge, quan el po-
pular va compartir un vídeo on es
podia veure un dels moments de
la persecució del jove abans de ser
detingut per la Guàrdia Urbana de
Badalona per haver intentat “ro-
bar una moto”. “Tant de bo algun
dia s’entengui que, malgrat ser

menors d’edat, si venen a Espanya
a delinquir han de ser expul-
sats”, assenyalava Albiol per
acompanyar les imatges. 

En resposta a les paraules, la
regidora dels comuns Rosa Tre-
nado va titllar el popular de
“racista” i li va exigir que deixi
de “criminalitzar les persones
pel seu origen o procedència”.
En la mateixa línia es pronun-
ciava el portaveu d’ERC, Alex
Montornès, que acusava Albiol
de fer “ús propagandístic” d’un
menor i d’estigmatitzar un
col·lectiu vulnerable.

El regidor de JxCat a Badalona
també deixa el PDeCAT

POLÍTICA4El regidor de JxCat
a Badalona, David Torrents, ha
decidit donar-se de baixa com a
associat del PDeCAT juntament
amb tota l’executiva local de la
formació al municipi. 

Torrents i la resta de membres
de la secció local del partit seguei-
xen així els passos de l’expresident
de la Generalitat Carles Puigde-
mont, que ja va anunciar dilluns
que deixava de militar en la for-
mació encapçalada per David
Bonvehí després que aquest deci-
dís portar als tribunals la disputa
per la marca Junts per Catalunya. 

Torrents ha fet una crida a
tots els associats que encara no
han fet el pas a seguir el seu
exemple i estripar el carnet del
PDeCAT, tal com ja han fet els ex-
consellers presos Jordi Turull i
Josep Rull o els actuals consellers
Meritxell Budó, Damià Calvet,
Jordi Puigneró i Miquel Buch. 

Una de les personalitats que
s’ha negat a abandonar la mili-
tància ha estat l’expresident
Artur Mas, fet que l’allunya po-
líticament de Puigdemont, el
seu successor al capdavant del
Govern català.

La piscina Mireia Belmonte,
tancada tres mesos més

EQUIPAMENTS4La Piscina Mu-
nicipal Mireia Belmonte conti-
nuarà tancada tres mesos més.
Un informe tècnic encarregat pel
govern de Xavier García Albiol  el
passat mes de juliol conclou que
l’equipament  pateix diverses
“avaries importants” que fan
“impossible la seva reobertura en
un període mínim de tres me-
sos”. “Es troba en molt mal es-
tat, en una situació inadmissible,
agreujada perquè l’anterior go-

vern va tancar la instal·lació a
causa de l’estat d’alarma i no en
va fer cap manteniment. L’últi-
ma gran inversió de 150.000
euros es va fer l’any 2015, sent jo
alcalde de la ciutat”, apunta Al-
biol, que assegura que l’informe
ha detectat una manca de man-
teniment preventiu i correctiu. 

En aquest sentit, Albiol ja ha
anunciat que demanarà suport
als grups per impulsar la cons-
trucció d’una nova piscina.

Habitatge | El PSC exigeix convocar la Mesa d’Emergència
El grup municipal del PSC ha demanat la convocatòria urgent de la Mesa d’Emergèn-

cies d’Habitatge per tal de fer front als problemes socials que pateixen moltes famílies a
causa de l’esclat de la pandèmia del coronavirus i davant la “desídia del govern del PP”.
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A presó el jove que va assaltar
amb dos menors un pis

SUCCESSOS4Un jove de 21 anys
ha ingressat a presó després de
ser detingut per un robatori vio-
lent amb intimidació en un pis de
Santa Coloma de Gramenet. En
els fets –que van tenir lloc el pas-
sat 26 d'agost pels volts de dos
quarts de vuit del matí– també hi
van participar dos menors, que
han estat posats en llibertat amb
càrrecs després de passar a dis-
posició de la Fiscalia de Menors. 

Segons detallen els Mossos
d'Esquadra en una nota de
premsa, dos dels lladres van ac-
cedir a l'habitatge a primera

hora del matí i després d'ame-
naçar amb un ganivet la inquili-
na del pis -una dona gran- van
fugir del lloc dels fets emportant-
se joies, un telèfon mòbil, 600 eu-
ros, diverses targetes bancàries i
un televisor de 49 polzades.
Mentre els dos còmplices per-
petraven el robatori, la tercera
implicada vigilava a l'exterior
de l'edifici que no es personés la
policia. Els lladres -que van ser
enxampats hores després al ma-
teix municipi- també estarien
implicats en un robatori amb vio-
lència a un taxista hores abans.

TRIBUNALS4El jutjat de pri-
mera instància número 1 de
Santa Coloma de Gramenet ha
decidit arxivar les diligències
obertes contra cinc residències
del municipi per la mort de di-
versos dels seus usuaris durant
la crisi per la pandèmia del co-
ronavirus. Segons recull l'Agèn-
cia Catalana de Notícies (ACN),
en la interlocutòria s'indica que
la "irrupció abrupta" de la Covid-
19 va "sobrepassar els mitjans
materials i humans sobretot els
primers mesos" i s'assenyala
que el "caos" i la "manca d'or-
ganització inicial" van ser resul-
tat de la falta d'elements de pro-
tecció individual i de l'accés li-
mitat a proves de detecció de la
malaltia, com els tests PCR.

A falta de nous elements que
puguin obrir altres vies d'inves-
tigació, el jutge demana el so-
breseïment de la causa -tal com
sol·licitava el Ministeri Fiscal- en
considerar que no es pot establir
una "relació de causalitat cul-
pable" entre la falta de mitjans i
les diverses defuncions que es

van produir als cinc centres in-
vestigats.

En aquest sentit, el magistrat
apunta que la policia ja descrivia
la situació com a "desesperada"
en els informes amb data de l'1
d'abril, on s'especificava que les
condicions de desinfecció i neteja
eren "deficients" i l'ús de les
mascaretes era "incorrecte", ja

que tampoc es disposava del
material sanitari necessari. Pre-
cisament, en un altre informe
policial del 18 d'abril recollit a la
interlocutòria, els agents parlen
d'una situació "greu" però "més
controlada", gràcies a l'accés
dels treballadors a material de
protecció i a la realització de més
proves de detecció.

Sanitaris fan la prova PCR a una treballadora d'una residència. Foto: ACN

Arxiven la causa oberta contra
cinc residències pel coronavirus

Successos | Dos detinguts pel robatori violent a una àvia
Els Mossos d’Esquadra han detingut una parella -un home i una dona de 43 i 44

anys de nacionalitat peruana- pel robatori violent a una dona gran a Santa Coloma.
Els lladres van arrencar a la víctima una cadena d’or provocant-li ferides lleus.
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El Barcelonès rep 2,4 milions
en ajuts de la Diputació

ECONOMIA4Els municipis del
Barcelonès han rebut 2,4 milions
d’euros en ajuts econòmics per part
de la Diputació de Barcelona.
Aquesta inversió -que s’emmarca
dins el Catàleg de Serveis de l’ens
d’aquest 2020 per al Pla Xarxa de
Governs Locals- correspon a 88 as-
sistències del total de 343 recursos
aprovats en matèria d’assistència
i cooperació local. El catàleg d’en-
guany posa un èmfasi especial en

la lluita contra el canvi climàtic i
l'assoliment dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS)
marcats a l'Agenda 2030. En
aquest sentit, es referma la neces-
sitat de “fomentar la innovació i
l'activitat econòmica local, els ser-
veis per a les persones i les políti-
ques d'igualtat i diversitat” per tal
que els municipis de la xarxa siguin
“creatius, educadors, solidaris i
compromesos amb la salut”.

POLÈMICA4Els Mossos d’Es-
quadra han obert una investi-
gació per estudiar si sancionen
un agent del cos per passejar
nens del barri de la Mina de Sant
Adrià de Besòs en un cotxe pa-
trulla. En un vídeo gravat des
d’un balcó i compartit a través de
les xarxes socials es pot veure
com diversos menors fan cua per
poder accedir en diferents tan-
des al seient del copilot del ve-
hicle policial en una plaça del
municipi. 

Les imatges també mostren
com el cotxe fa diverses voltes a
poca velocitat per l’espai i es pot
comprovar com els nens fins i tot
utilitzen la megafonia del vehi-
cle per parlar.

La policia catalana ja està in-
vestigant els fets, que -malgrat
haver tingut lloc a finals de juny-
no es van conèixer fins al passat
dissabte, quan es va fer viral a les
xarxes el vídeo. Segons informa
El Periódico de Catalunya, no-
més hi hauria un agent dels
Mossos implicat en aquesta pas-
sejada en cotxe patrulla i es

tractaria d’un policia que és veí
de Sant Adrià de Besòs.

Pel que fa a l’obertura d’un
expedient contra el membre del
cos, els Mossos apunten que
s’estan fent indagacions de ma-
nera interna per tal de deter-
minar si s’han de derivar “res-
ponsabilitats” d’aquest polèmic
cas que ha tingut molt ressò a

través de les xarxes. De fet, cal
recordar que la normativa del
cos policial prohibeix als agents
que permetin l’accés de ciuta-
dans als vehicles oficials. Només
es permeten algunes excepcions
en cas que els policies estiguin
participant en jornades de por-
tes obertes, lúdiques o en casos
especials reglats.

Captura del vídeo on es veuen nens fent cua per accedir al cotxe. Foto: UMC

Un agent investigat per passejar
nens de la Mina en cotxe patrulla

Llengua | Inscripció als cursos de català 
El 14 de setembre s’obrirà la inscripció als cursos de català que promou el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística. Les classes -que contemplen tots els ni-

vells entre cursos presencials i en línia- es duran a terme a Sant Adrià i Badalona.

CULTURA4L’Agrupació Fotogràfica Sant Adrià de Besòs in-
augura l’exposició Sant Adrià antic, un recorregut per la his-
tòria recent del municipi a través de diverses instantànies.
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El campió paralímpic Marí
relleva Coll a Junts per Tiana
TIANA4Canvi de files al grup
municipal de Junts per Tiana. El
campió paralímpic Jordi Marí
rellevarà Ramon Coll com a re-
gidor de la formació encapçala-
da per Isaac Salvatierra. Segons
informa el partit, el relleu es farà
efectiu a partir del Ple convocat
pel proper 8 de setembre.
Coll –metge de professió i excap
de la unitat de rehabilitació de
l’Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona– deixa el càrrec
després d’un curs polític on ha
centrat els seus esforços en la
gestió de la crisi provocada per

la pandèmia, posant especial
èmfasi en la greu situació viscu-
da a la residència Sant Cebrià, i
on també ha estat l’encarregat de
portar al plenari el Pla de Salut
Pública i de fer el seguiment de
l’estat del servei de pediatria al
municipi. El seu relleu l’agafa
Marí, tota una institució a Tiana.
Aquest veí de 52 anys –que va
perdre la visió d’un cop de pilo-
ta al pati de l’escola– va aconse-
guir tres medalles de bronze als
jocs paralímpics de Seül’88 i
una altra als de Barcelona’92. Ac-
tualment és venedor de l’ONCE.

CULTURA4L’Ajuntament de
Tiana ha decidit suspendre tots
els actes programats per a la Fes-
ta Major d’aquest 2020, que
s’havia de celebrar del 15 al 20 de
setembre. El consistori argu-
menta que -després de valorar
detalladament les recomana-
cions de la Generalitat pel que fa
a la celebració d’activitats amb
participació popular- l’evolució
de la situació sanitària no permet
seguir endavant amb els actes
oberts al públic que puguin de-
rivar en un possible nou brot de
coronavirus.

“Davant les mesures espe-
cials decretades pel Govern en
matèria de salut pública per a la
contenció del brot de la Covid-19
i davant d'una situació en què
hem de lluitar per reduir al mà-
xim els contagis, per responsa-
bilitat hem decidit avui anul·lar
els actes de la Festa Major”,
anunciava l’alcaldessa Marta
Martorell a través d’un missat-
ge a les xarxes socials. Davant les
preguntes d’un dels usuaris, la
batllessa avançava que la inten-

ció de l’equip de govern és por-
tar a aprovació al proper Ple mu-
nicipal de setembre una modi-
ficació pressupostària per tal
d’invertir la partida no executa-
da que estava destinada a la
festivitat en ajudes a famílies i al
comerç local, en compra de ma-
terial de protecció, en despeses
de la residència Sant Cebrià o en

la neteja d’espais i equipaments
públics. 

“Totes les despeses són per
lluitar contra la pandèmia de la
Covid-19”, concloïa Martorell,
la qual afegia que els diners re-
servats per a la celebració del
Tast Tiana també s’invertiran
per finançar aquest paquet de
mesures. 

El correfoc de la Festa Major de Tiana del 2019. Foto: Aj. de Tiana

Tiana cancel·la la Festa Major 
i destinarà la partida en ajudes

Montgat | Oberta la convocatòria de subvencions
L’Ajuntament de Montgat ha obert la convocatòria d’enguany per demanar

ajuts econòmics per a famílies i entitats del municipi. El termini màxim de pre-
sentació de les corresponents sol·licituds finalitzarà el pròxim 30 de setembre.



Vela | Pere Crespo, del CNB, campió estatal de Patí de Vela
Pere Crespo, del Club Natació Badalona, va convertir-se dissabte passat en campió d’Espanya
de Patí de Vela al Puerto de Santa María (Cadis). Crespo és el 12è esportista del CNB que es 
corona amb aquest títol, mentre que per al club és el 22è títol en els seus 91 anys d’història.

El CF Badalona ja coneix els
seus rivals de la nova Segona B

Alea iacta est. L’últim
dia del mes passat, el
passat 31 d’agost, el CF

Badalona va conèixer els seus ri-
vals de la temporada 2020-21 en
la renovada Segona Divisió B.

Andorra, Barça B, Cornellà,
Espanyol B, l’Hospitalet, Llagos-
tera, Lleida, Nàstic de Tarragona,
Olot i AE Prat (tots els catalans de
la categoria més l’equip del Prin-
cipat) seran els equips contra

els qui es veuran les cares els de
Manolo González en el subgrup
A del grup 3 de la categoria de
bronze del futbol espanyol. El
curs (igual que el de Tercera, el
futbol femení i el futbol sala) es
posarà en marxa el tercer cap de
setmana d’octubre.

El Bada jugarà un nou partit
de pretemporada diumenge a
dos quarts de vuit del vespre al
camp del CE Manresa.

La temporada 2020-21 comen-
çarà, de forma oficial, demà i dis-
sabte, respectivament, per als
sèniors del Joventut. Els de Car-
les Duran seran els més matiners,
amb el primer partit de la Lliga
Catalana ACB, mentre que el fe-
mení estrenarà el curs amb el pri-
mer compromís de la Lliga Ca-
talana Femenina 2, torneig que
també juga l’Snatt’s Sant Adrià.

Els verd-i-negres, que malgrat
haver donat bona imatge han
perdut els dos partits de pre-
temporada que han jugat (contra
el València i el Barça, dos tests de
nivell), s’estrenaran en competi-
ció oficial al Palau Blaugrana
contra el Morabanc Andorra a
partir de dos quarts de set de la
tarda. Si la Penya supera el con-
junt del Principat, jugarà la final
contra el vencedor de l’altra se-
mifinal, el Barça - Manresa.

L’enfrontament pel tercer i el

quart lloc i el partit pel títol tam-
bé es jugaran a Barcelona, en
ambdós casos diumenge a la tar-
da. Tots els partits es jugaran a
porta tancada i els de Duran
buscaran guanyar un títol que es
resisteix des de l’any 2009.

L’equip de Guillem Abelló,
per la seva banda, jugarà per
primer cop la Lliga Catalana Fe-
menina 2 i s’estrenarà demà pas-
sat a les sis de la tarda a Barcelo-
na contra el Lima-Horta. Diven-
dres que ve, les badalonines clou-
ran la primera fase de la compe-

tició amb el seu primer partit a
l’Olímpic, contra el Segle XXI.

Les adrianenques, per la seva
banda, encara tindran uns dies
més abans del seu debut, ja que
el calendari ha volgut que des-
cansin en la primera jornada.
Les vigents campiones jugaran el
seu primer partit dissabte de la
setmana que ve a la pista de la UE
Mataró, mentre que l’estrena de
les de Dani José al Marina Besòs
serà el diumenge 20 d’aquest
mes amb un partit contra el Bàs-
quet Femení Viladecans.

L’últim partit que ha jugat la Penya ha estat un derbi. Foto: Unniks / CJB

Joventut i Snatt’s, a punt 
per a les Lligues Catalanes

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

L’Industrias encetarà el curs
2020-21 a mitjans d’octubre

L’Industrias Santa Co-
loma ja sap que la data
prevista per a l’inici de

la lliga de futbol sala és el tercer
cap de setmana del mes que ve.
Així es va decidir per unanimitat
dilluns passat, en la reunió de la
Comissió de presidents de les fe-
deracions autonòmiques, tot i
que la decisió encara ha de ser ra-
tificada per la Comissió Gestora de
la Federació Espanyola (RFEF).

Sigui com sigui, l’arrencada

del curs 2020-21 podria avançar-
se un o dos caps de setmana si els
18 clubs de la categoria ho pac-
tessin. De fet, la intenció inicial de
la RFEF era que el campionat co-
mencés aquest cap de setmana,
però durant el mes passat es va
descartar aquesta possibilitat.

L’equip de Javi Rodríguez,
doncs, segueix entrenant (molts
dies amb sessió doble) per estar
en les millors condicions quan el
curs arrenqui definitivament.
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Després d’un debut exitós amb El cel se-
gons Google (2016), Marta Carnicero pu-
blica ara el seu segon llibre. Coníferesex-
plica la història del Joel, que viu a una co-
munitat idíl·lica en plena natura que re-
butja les noves tecnologies. Allà coneix l’A-
lina, una nouvinguda que el fascina i a la
qual mira d’acostar-s’hi. Un relat sobre la
identitat, l’amor i l’angoixa de perdre’ls.

Viu en línia

Llibres

Coníferes
Marta Carnicero

Durant la repressió franquista, moltes do-
nes sense feina, amb fills que havien d’a-
limentar i amb marits afusellats, van ha-
ver de robar als camps, fer estraperlo o
prostituir-se. Això va fer que les presons
de dones se saturessin i s’habilitessin con-
vents per moralitzar “dones esgarriades”
com les que protagonitzen Preses.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Preses
Laura Giberga

El destí ha volgut que el cinquè disc de
Katy Perry, Smile, hagi vist la llum pràc-
ticament alhora que la seva primera filla
amb l’actor Orlando Bloom, Daisy Dove
Bloom. És per això que la cantant ha re-
conegut que “per fi” ha recuperat el seu
somriure (paraula que dona títol al disc).
“L’àlbum és el meu viatge cap a la llum”,
ha confessat recentment l’artista.

Música

Tenetha arribat a les sales de cinema en
un any molt complicat i ha aconseguit su-
perar totes les expectatives. Els milions
d’espectadors que l’han vist arreu del
món han pogut comprovar que el film és
Christopher Nolan en estat pur. El pro-
tagonista (John David Washington) hau-
rà de salvar el món d’una gran amenaça
armat amb una única paraula: Tenet.

Pelis i sèries

Tenet
Christopher Nolan

Smile
Katy Perry

Setmana del Llibre 
Després d’un Sant Jordi suspès i un d’alternatiu i estival,
la Setmana del Llibre en Català suposa una nova espe-
rança per al sector en un any del tot atípic. La 38a edi-
ció d’aquesta proposta se celebrarà del 9 al 13 de se-

tembre (durarà cinc dies en comptes de deu) al Moll de
la Fusta de Barcelona, un emplaçament que s’ha escollit
per poder aplicar les mesures de seguretat que exigeix
la pandèmia. Hi haurà 224 expositors, s’hi presentaran
220 novetats editorials i s’hi faran una vuitantena d’ac-
tivitats que han estat adaptades a la situació sanitària.

La veu de Laura Rosel (Sabadell, 1980) des-
perta els oients de la ràdio pública catalana

des d’aquest 1 de setembre, després que 
Mònica Terribas anunciés el mes de juliol que

deixava de presentar El matí de Catalunya 
Ràdio per l’existència d’uns “engranatges que
grinyolen”. Així, Rosel és la nova rival de Jordi
Basté, que continua al capdavant d’El món a

RAC1, el programa matinal de l’emissora on la
sabadellenca va treballar durant molts anys.
“RAC1 va ser la meva escola i el Basté el meu
pare radiofònic”, deia Rosel en una entrevista
a l’Ara publicada a finals d’agost. Entre una

etapa professional i l’altra, va ser presentado-
ra del programa Preguntes Freqüents (FAQS) de
TV3, una experiència que va acabar amb po-
lèmica però que li va permetre guanyar-se el

reconeixement del públic general.

L A U R A  R O S E L

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Haver presentat ‘FAQS’ a TV3
En aquesta etapa es va fer especialment coneguda

Famosos

Estrenar-se a ‘El matí de Catalunya Ràdio’
Ha substituït Mònica Terribas com a presentadora del programa

Felicitacions i bons desitjos
Ha rebut l’escalf de molts companys de professió

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|WRC 9
World Rally Championship (WRC) 9 és una de les grans novetats del món dels vi-

deojocs aquest mes de setembre. Disponible per a PC, Play Station 4 i Xbox One. 

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ADAPTACIÓ

El retorn ha de ser progressiu: marca’t objectius 
assumibles i ves augmentant el grau d’exigència

ACTITUD

PROGRESSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances d’estiu d’aquest 2020 han estat les més atípi-
ques i, alhora, les més esperades dels últims anys. És per
això que aquest retorn a la rutina se’ns pot fer encara

més difícil que normalment i la síndrome postvacacional ens
pot afectar amb més força que mai.

Per fer front a aquest mes de setembre, podem seguir una
sèrie de consells que ens posaran les coses més fàcils. Els ex-
perts coincideixen a recomanar un període d’adaptació
abans de tornar a l’activitat habitual. Dos dies abans de co-
mençar de nou a treballar o estudiar, intenta recuperar els hà-
bits i horaris que mantens durant l’any i que segurament has
perdut durant les vacances. També has de tenir en compte
que el retorn ha de ser progressiu: el més probable és que no
puguis estar al 100% des del primer dia; la clau és tenir objec-
tius assumibles i anar incrementant el grau d’exigència a poc
a poc. Malgrat que soni a tòpic, l’actitud és molt important en
un moment així. El més recomanable és no idealitzar el perío-
de de vacances i no entendre la rutina com una mena d’in-
fern, perquè cada cosa té la seva part bona. En aquest sentit,
és molt útil fer plans d’oci, sobretot els caps de setmana.

Sobreviure al retorn a la rutina

Comença a recuperar els hàbits i horaris que has perdut 
durant les vacances dos dies abans de tornar a la feina

Les claus

Sona a tòpic, però l’actitud és important: no idealitzis 
el període de vacances, cada moment té la seva part bona

Tenir moments per gaudir del teu oci, sobretot els caps de setmana, 
és imprescindible perquè el retorn a la rutina no sigui tan dur 
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