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L’Ajuntament de Badalona s’ha
compromès a reforçar el servei
de neteja de les escoles de la ciu-
tat per garantir una tornada a les
aules al màxim de segura pos-
sible. Aquest nou protocol de
desinfecció -que permetrà als
centres comptar amb personal
per desinfectar les instal·lacions
durant l’horari lectiu- arriba a
menys d’una setmana de l’inici
del curs i després de nombroses
queixes per part de les famílies,
recollides per alguns grups mu-
nicipals de l’oposició com Guan-
yem o el PSC.
“No només es farà una nete-

ja exhaustiva com s’ha anat re-
alitzant fins ara, sinó que tots els

centres tindran personal del ser-
vei de neteja durant tota la jor-
nada que s’encarregarà de nete-
jar i desinfectar de manera cons-
tant els espais i elements co-
muns, com per exemple les ba-
ranes o els poms de les portes”,
apuntava dimarts el primer ti-
nent d’alcaldia de l’Àmbit d’Hi-
senda i Serveis a les Persones,
Juan Fernández, després d’una
reunió amb els equips directius
de diferents escoles públiques del
municipi i amb representants de
la Federació d’Associacions de
Famílies d’Alumnes de Centres
Públics de Badalona (FAMPAS). 
Per reforçar l’entrada i sorti-

da dels alumnes dels cen-
tres –que segons l’actual proto-
col sanitari s’ha de realitzar des
de diferents punts per evitar
aglomeracions–, el consistori
també posarà a disposició dels

col·legis la plantilla d’agents cí-
vics que durant l’estiu han estat
a les platges controlant  el com-
pliment de les distàncies de se-
guretat. 

Pel que fa al greu dèficit d’o-
ficials d’ofici que pateixen les es-
coles de la ciutat, el govern local
ja ha iniciat la contractació de
personal per tal de suplir les
nombroses baixes provocades
per l’esclat de la pandèmia i així
garantir que tots els centres te-
nen accés a aquest servei en un
moment tan delicat com l’actual.

SENSE PREVISIÓ NI DIRECTRIUS
L’anunci del reforç del servei de
neteja s’ha rebut amb alleujament
entre les famílies dels col·legis de
la ciutat, que portaven diverses
setmanes reclamant al consisto-
ri un protocol. “Al final s’ha fet a
correcuita. Si no haguéssim co-
mençat a aixecar la veu abans
d’hora, no s‘hauria fet”, assenya-
la Mireia López, presidenta de
FAMPAS Badalona. 
Malgrat les crítiques per la

falta de previsió, López celebra
les mesures i lamenta que des del
Departament d’Educació de la
Generalitat no s’hagi marcat un
full de ruta clar a seguir per
part dels centres. “Cada escola
està seguint un pla d’obertura di-
ferent. No hi ha directius clares
i tot està en mans dels equips di-
rectius. Molts centres no han po-
gut reduir les ràtios d’alumnes

marcats per Educació perquè
encara estan en mòduls”, apun-
ta la presidenta, que recorda
que a Badalona encara hi ha
quatre escoles ubicades en
aquests edificis prefabricats a
l’espera de poder traslladar-se a
un nou emplaçament.

NOU MENJADOR
Per altra banda, la setmana que
ve s’iniciaran les obres de cons-
trucció del nou menjador de
l’Institut Escola Llibertat de Ba-
dalona, una de les grans reivin-
dicacions de la comunitat edu-
cativa del municipi i que estava
prevista per a l’inici d’aquest
curs. Segons ha confirmat l’As-
sociació de Familiars d’Alum-
nes, durant aquesta setmana es
personaran al col·legi els tècnics
de la Generalitat per determinar
els detalls de les obres.

Unprotocol ‘inextremis’
» L’Ajuntament de Badalona reforçarà el servei de neteja per garantir una tornada segura a l’escola
» Les famílies celebren l’anunci però lamenten que arribi a menys d’una setmana de l’inici del curs

Anton Rosa
BADALONA

Les mascaretes i el control de la temperatura seran la norma (esquerra). A la dreta, reunió a Badalona amb representants de les escoles públiques i FAMPAS. Fotos: ACN i Aj.

“Al final s’ha fet 
a correcuita. Si no
haguéssim aixecat 
la veu, no s’hauria fet”
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Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem

Populisme, fum i ciutat abandonada
Comença el nou curs i l'alcalde del PP a
Badalona ha suspès en tot el que li tocava
tenir preparat per al setembre, destacant
la no presentació d’un pla de rescat so-
cial i econòmic, la no prestació del ser-
vei de bany assistit, malgrat anunciar-lo,
la falta de programació per a la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible, la no
convocatòria del Consell de l’Habitatge
i, de forma rotunda, ha suspès en la seva
responsabilitat de tenir l'inici del curs es-
colar a punt. I no valen excuses que és
un curs incert i complex per la Covid-19,
perquè precisament per la complexitat
i incertesa a les quals ens té sotmesa la
pandèmia calia més cura, previsió i de-
dicació que mai. I no valen excuses que
Educació de la Generalitat no ha fet prou
les coses com calia, perquè on ha fallat
el PP de Badalona, on no ha
fet la feina, és, precisament,
en competències estricta-
ment municipals. Ni plani-
ficació d'obres de manteni-
ment durant l'estiu, ni pla de
previsió per a les entrades i
sortides dels centres, ni, i
això és el més escandalós, adopció de
mesures especials de neteja. Una dei-
xadesa que ha corregit després que va ser
denunciada públicament per Guanyem
el dia 1 de setembre. 
El govern del PP sembla un aprenent

que cal anar-li al darrere contínuament,
estar-li al damunt perquè faci la feina. De
vegades reacciona, però d’altres es man-
té en la inacció. Segueix sense convocar
el Consell Escolar Municipal, l'òrgan
participatiu de tota la comunitat educa-
tiva, la que inclou pública i concertada,
malgrat que se li està reclamant. Va cos-
tar molt, també, que convoqués el Con-
sell Econòmic i Social, i ho va fer només
després de la pressió de tots els grups de
l’oposició i dels comerciants de la ciutat,
essent, per cert, el tema del suport al sec-
tor econòmic una prioritat que el PP en-

cara no ha afrontat, no aplicant ni una
sola mesura nova d’ençà que governa.
Davant l’emergència de la Covid-19,

tots els grups, com ja vam fer amb el go-
vern de Pastor, hem treballat amb res-
ponsabilitat per donar suport a la ges-
tió de la greu crisi sanitària, social, eco-
nòmica, educativa, cultural, esportiva...
i en definitiva global que pateix la ciu-
tat. Però el govern no recull prou aques-
ta predisposició i dedicació. I la ciutat,
tota, hi surt perdent. Només el fet que
en plena crisi hagi mantingut tancats els
bancs d’aliments, com si la gana fes va-
cances, o que no hagi pres cap mesura
efectiva per combatre la greu situació de
la manca d’habitatge assequible a les cas-
tigades economies de la majoria ja és un
indicador ben clar.  

Han passat 4 mesos i el compromís
de l’alcalde en rebre la vara prometent
reactivar la maquinària municipal no es
nota per enlloc. A Badalona les coses van
de mal en pitjor. Amb els 2 anys del PSC
la paràlisi va ser demolidora. Seguim igu-
al. El Partit Popular té la ciutat aban-
donada i l’alcalde està fracassant estre-
pitosament, per això el seu equip només
es preocupa de la campanya comuni-
cativa, per anar posant fum que distre-
gui l’atenció, per fer de qualsevol tema
habitual una notícia o per fer populisme
amb temes de seguretat i difondre els
missatges que interessen a les elits. En
això té èxit. Fa bé el seu paper als mit-
jans, i molts veïns i veïnes es creuen les
seves mentides. Albiol fa el que sap fer,
projectar fum i grans titulars, crimina-
litzar la pobresa i buscar poder. Ho fa per

tapar la seva ineficàcia i per acontentar
el seu partit, l’Ibex35 i els grans tenidors.
Ara les seves dues grans campanyes són
fer creure que a Badalona no existeix el
problema de la falta d’habitatge que ex-
pulsa les famílies al carrer i mostrar-se
desobedient en el tema dels romanents
municipals quan tot prové de les lleis
Montoro del PP.
Però el Partido Popular no ha trigat

gaire a convertir l’alcalde de Badalona en
el president del seu comitè d’alcaldes i
va ser el propi president del partit, Pa-
blo Casado, qui en va anunciar el no-
menament aquest agost. Un regal en-
verinat per a Xavier Garcia Albiol, que
si bé amb aquest càrrec ha obtingut més
rellevància, més micròfons i més pan-
talles per exhibir-se, alhora ha quedat

més visiblement lligat a les
sigles del seu partit, unes si-
gles que a Badalona ell sem-
pre procura amagar. Per-
què el PP, a més de ser el
partit amb més corrupció
econòmica i perversió de la
democràcia –precisament

ara s’està destapant el darrer escàndol,
la investigació de Fernández Díaz pel
tema de la policia política–, té molts al-
tres defectes que perjudiquen una ciu-
tat compromesa amb els drets, la de-
mocràcia, la convivència en la diversitat,
les lluites socials... Una ciutat de perso-
nes majoritàriament humils. El PP és un
partit ferotgement neoliberal, que està
al servei de la minoria al poder i les grans
fortunes i menysté la majoria de la po-
blació. Sempre busca afavorir les oli-
garquies i abandona les famílies que es
troben en situacions de pobresa.
Per molt que en campanya ho dissi-

muli, per molt que vulgui enganyar els
votants i es vanti d’haver rebut vots plu-
rals, el seu nomenament a l’Estat i so-
bretot les seves polítiques a Badalona el
delaten. Temps al temps.

Albiol fa el que sap fer: 
projectar fum i grans titulars, 

criminalitzar la pobresa i buscar poder

A favor d’una Barcelo-
na verda, en contra d’u-

na Barcelona descon-
nectada del país. No podem pagar-nos
un pis a la ciutat, com voleu que ens pa-
guem un pàrquing? Doneu SOLU-
CIONS a la gent que no és de Barcelo-
na però treballa aquí. Què faran els es-
tudiants que pugen i baixen?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Que només podem ti-
rar endavant. Que mol-

tes coses són lleis de
vida i que la vida té lleis molt putes.
Que ens morim uns quants cops abans
no ens morim del tot. Que la vida és
curta, però cada nit d’insomni se’m fa
molt llarga. Que de vegades guanya
l’amor.

@EvaPiquer

Avui els d’una immo-
biliària estan fent visi-

tes al pis del veí i, en
veure’m, m’han somrigut i en to sim-
pàtic m’han dit “no pateixis que no us
posarem aquí ni a panchitos ni a mo-
ros”. Els he dit que mentre no s’hi po-
sessin uns racistes com ells, en tenia
prou. No els ha fet gràcia.

Molt mala notícia per al
català a YouTube. Goo-

gle retira els subtítols co-
munitaris, una via ràpida i lleugera
per a l’addició de subtítols que per-
metia als usuaris traduir ells mateixos
els seus vídeos preferits. Llengües com
el català no tenen gaires portes d’en-
trada més.

@AlbertLloreta@DaniJorquera_@ClaudiaRiusL

Els semàfors

USIR Santa Coloma
El primer balanç de la Unitat de Segu-
retat i Intervenció Ràpida (USIR) de la
Policia Local de Santa Coloma ha estat
positiu (19 detinguts i 8 pisos recupe-
rats), però cal recordar que va néixer
entre crítiques de diversos sindicats. 

pàgina 9

ACISM
L’Associació de Comerços i Serveis de
Montgat (ACISM) ha engegat una nova
campanya per promocionar el comerç
de proximitat. Sota el nom Fes Mont-
gat, la iniciativa vol dinamitzar un 
sector molt tocat per la pandèmia. 

pàgina 11

Isabel Coixet
La directora i guionista Isabel Coixet
(Sant Adrià de Besòs, 1960) ha estat

guardonada amb el Premi Nacional de
Cinematografia 2020. El jurat l’ha con-
siderat un “estímul” i una “referent im-

prescindible” dins del sector.
pàgina 10
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L’ombra d’un hotel amenaça 
el futur de les Tres Xemeneies1

2
El campió paralímpic Marí 
relleva Coll a Junts per Tiana

Primer balanç de la USIR de Santa Coloma: 
19 detinguts i 8 pisos ocupats recuperats

L’ANC pretén concentrar 1.700 persones 
a Badalona per la Diada

Torrents tanca files amb Puigdemont 
i també abandona el PDeCAT

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

El Departament d’Educació no
veu la gravetat de la pandèmia
des dels seus despatxos. Els qui
som a l’aula estem esmaperduts
davant els canvis de decisions i
manca de previsió del conseller.
Resulta obvi que a Secundària,
amb més de 30 alumnes per aula,
mascaretes lliures i higiene com
es pugui, el nombre d’infeccions
per la Covid-19 pujarà com l’es-
cuma. A més, enviar els docents a
aquest calvari resultarà tota una
execució. Qui no ho vegi és un
il·lús. Però a tot això cal afegir
transgressions flagrants de la nor-
mativa sanitària en els nostres
centres. Si es prohibeixen les tro-
bades de més de deu persones en
qualsevol lloc, a molts instituts
s’han donat reunions atapeïdes
de desenes de docents sense mas-
careta on se’ls diu que hauran de
fer més hores laborals fora del
marc legal. Això sí, el Departa-
ment parla dels grups estables
com el gran fre a la Covid-19, la
qual cosa, i per a qui coneix l’aula,
sap que és una idea impossible i
concebuda per qui no treballa en
un institut. Tot plegat sembla que
obrir així les aules serà per deixar
contents als progenitors, votants
potencials, sacrificant la minoria
electoral dels docents. La pre-
gunta és, si hi ha un sol mort sota
aquesta irresponsabilitat, quina
cara posarà en Bargalló?

Crispat
per David Rabadà

Paradoxa en el segrest de Messi
per Jordi Lleal 

Un segrest es defineix com:
“Retenir a una persona contra
la seva voluntat, per obtenir-ne
algun profit per part del se-
grestador, diners, canvi amb
altres persones, entrega d’ar-
mes, etcètera”. A les pel·lícules
d’espies, és molt freqüent veu-
re aquests intercanvis, espe-
cialment en temps de la guerra
freda, a la línia fronterera de
Berlín.
Messi havia anunciat la seva

marxa del Barça i la directiva re-
fusà els seus desitjos, adduint
clàusules del contracte. D’acord
amb això, Messi ha reculat i per
no acabar davant dels tribu-
nals per resoldre el conflicte, ha
anunciat que es queda per jugar
la temporada 2020-2021. La
paradoxa és que estant “se-
grestat”, continuarà cobrant
una milionada i el club dels
seus amors podrà comptar amb
el millor jugador del món, du-
rant una temporada més. La de-

finició de segrest, en aquest cas,
salta pels aires, perquè segres-
tat i segrestador hi surten gua-
nyant, serà que aleshores el
mot segrest és massa contun-
dent i millor aplicar-li el con-
cepte “retenció com a ostatge”? 
Alguns culers potser espe-

raran que a Messi li sobrevingui
la “síndrome d’Estocolm”, aque-
lla en què el segrestat acaba op-
tant per les idees dels seus se-
grestadors, i decideixi, passada
la temporada, continuar al Bar-
ça fins a la seva retirada. 
A Catalunya, tenim els pre-

sos i exiliats polítics segrestats per
l’Estat espanyol per aconseguir
refredar les ànsies independen-
tistes de molts catalans, malau-
radament en aquest cas el pos-
sible benefici només és per a l’es-
tat espanyol i els presos i exiliats
polítics són, amb tota seguretat,
ostatges del poder central.
Són la cara i la creu de la ma-

teixa moneda. 

Les millors
perles

Millor portar mascareta que morir-se. Aquesta és la conclusió
d’una nena valenciana que ha hagut de començar l’escola
amb mascareta. “És una mica pitjor perquè no pots respirar

del tot, però no passa res! És millor això que morir-se”, ha dit la petita
en ser entrevistada per À Punt a les portes del col·legi.

En temps de coronavirus, la paraula ‘gel’ s’associa molt més
al desinfectant que no pas als glaçons. I si no, que li pre-
guntin a la tuitaire que ha ficat la mà a una màquina de gel

d’un establiment de menjar ràpid esperant rentar-se les mans i,
en comptes d’això, li han caigut alguns glaçons a sobre.

Un vídeo d’una formació a uns venedors de l’empresa d’alar-
mes Securitas Direct publicat a ElDiario.es ha revelat les pecu-
liars formes de la companyia. “O posa l’alarma o no dorm”, re-

peteixen el formador i els alumnes a l’uníson parlant d’un potencial
client, a qui haurien d’espantar perquè acabés comprant l’alarma.

Un home o dona amb “do de gents, sociable i amb una veu
projectada (to elevat)”. Aquesta és la descripció que han
fet a La Sexta del que han batejat com a “supercontagia-

dor o supercontagiadora” de coronavirus. La idea s’ha fet viral a
les xarxes, on molta gent s’ha identificat amb aquest perfil.

Un presentador de Telemadrid estava recordant a l’audiència
els col·laboradors que hi hauria al programa aquella tarda
quan va donar un nom sorpresa: Nacho Vidal. Davant del riu-

re de la seva companya, el presentador va rectificar i va explicar que
en realitat es tractava del periodista Nacho Abad. Un lapsus curiós.

A les xarxes

@adrisantaa: Pedro Sánchez i Quim Torra
han parlat per telèfon. Han acordat buscar
una data per a la taula de diàleg que es
farà a Barcelona.

@pilar_blau: Josep Maria Argimon diu
que a finals d’any podrem tenir unes
100.000 vacunes. Esperem que sigui així i
que vagin bé.

#100.000Vacunes

@AdriaAlsina: És una bomba atòmica con-
tra Barcelona i el sector financer català que
tanca el cercle començat amb la fallida de
Banca Catalana. Felicitats a tots els premiats.

#Macrofusió #TaulaDeDiàleg
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MOBILITZACIÓ4L’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) preveu
concentrar unes 1.700 perso-
nes a Badalona per la Diada de
l’11 de setembre. La intenció és
que aquesta manifestació sigui la
més multitudinària del total de
107 punts de protesta que es re-
partiran per 82 municipis d’a-
rreu del territori català i que
comptaran amb un màxim de
48.000 participants.
Segons informava l’entitat i re-

collia l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN) fa uns dies, les ins-
cripcions per poder assistir als di-
ferents actes avançaven a bon
ritme i caldrà un codi de registre
per poder accedir al perímetre de-
limitat per cada concentració.
Les mobilitzacions -que se cele-
braran en avingudes amples i
compliran amb “totes les pautes
marcades” per adaptar-se a l’ac-
tual situació sanitària- tindran
un aforament màxim i comptaran
amb senyals per indicar on ha de

situar-se cada assistent. En el cas
de Badalona, la manifestació
aprofitarà la façana marítima per
poder situar els 1.700 partici-
pants previstos, que tindran qua-
tre metres quadrats d’espai per
poder garantir així la distància so-
cial mínima entre els assistents.

CANVI DE FORMAT
Pel que fa a l’acte institucional de
l’Ajuntament, l’executiu encap-

çalat per Xavier García Albiol ha
apostat per mantenir la tradicio-
nal ofrena floral al monòlit ubicat
a la plaça de la Plana i el Ball de
l’Àliga. Això sí, l’acte canviarà
enguany el seu format per poder
adaptar-se a les mesures sanità-
ries. La cita arrencarà a les nou del
matí amb el Ball de l’Àliga i con-
tinuarà amb l’ofrena floral dels
grups i el cant d’Els Segadors.
Després serà el torn de les entitats.

Un grup de manifestants a la Diada de l’11 de setembre del 2019. Foto: ACN

Badalona liderarà els actes 
de la Diada amb 1.700 persones

» L’ANC preveu que sigui la concentració més multitudinària
» El consistori aposta per mantenir l’ofrena floral canviant el format

Comença el rodatge del film
sobre l’origen d’Open Arms

CINEMA4El director Marcel
Barrena ha començat el rodatge
a Grècia del seu nou film inspi-
rat en l’origen de l’ONG badalo-
nina Proactiva Open Arms. Sota
el nom de Mediterráneo, la
pel·lícula narrarà el viatge que
van emprendre l’any 2015 a la
costa grega els dos socorristes i
fundadors de l’entitat, Òscar
Camps i Gerard Canals, des-
prés de veure publicada a prem-
sa d’arreu del món la fotografia
d’Aylan Kurdi, un nen  migrant
que va perdre la vida mentre
creuava el Mediterrani. El llarg-

metratge -en el qual participa
TV3 i que arribarà a les sales de
cinema l’any vinent- compta
amb un repartiment de luxe en-
capçalat per Eduard Fernán-
dez, Dani Rovira, Anna Castillo,
Sergi López i Àlex Monner. Fer-
nàndez i Rovira seran els enca-
rregats de donar vida a Camps i
Canals a la gran pantalla en un
film “dinàmic, sensible i espe-
rançador” que no perd l’essència
d’una història real que té lloc en
unes platges on aquesta “realitat
incomprensible es viu cada dia”,
explica Barrena a l’ACN.

Albiol denuncia amenaces
contra la seva filla de 13 anys
POLÈMICA4L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, ha de-
nunciat a través de les xarxes so-
cials les amenaces que ha rebut
la seva filla de 13 anys. “Quan un
està en política toca aguantar
gairebé de tot a les xarxes, però
que s’amenaci a la meva família
i en concret a la meva filla de 13
anys, això no. Per descomptat
que aniré a denunciar aquest
tros de personatge. Espero que
escarmenti”, assenyalava el pas-
sat diumenge a la tarda el po-
pular. El batlle ha rebut el suport
de nombrosos usuaris i de di-

verses personalitats del món de
la política catalana com l’actual
president del PP a Catalunya,
Alejandro Fernández; el regidor
de JxCat a Badalona, David To-
rrents, o el candidat del partit ul-
tradretà Vox a la presidència
de la Generalitat de Catalunya,
Ignacio Garriga. 
Des de Madrid també s’ha fet

ressò de la denúncia d’Albiol el
president del PP a nivell estatal
i membre del Congrés dels Di-
putats, Pablo Casado, que ha
compartit la publicació de l’al-
calde a través de les xarxes.

Inundacions i vessaments
d’aigües residuals per la pluja
TEMPORAL4Les fortes pluges
que han afectat el litoral metro-
polità durant aquesta setmana
han fet estralls en forma d’i-
nundacions en diversos barris de
Badalona i també han provocat
l’abocament de grans quanti-
tats d’aigües residuals al mar. En
diversos vídeos compartits per
veïns del municipi a través de les
xarxes socials es poden com-
provar els efectes dels ruixats,
que en alguns punts de la ciutat

van desbordar completament el
clavegueram, com a la Rambla
Sant Joan a l’altura de la Masia
de Can Cabanyes o al carrer de
la Conquista del centre. 
Segons denuncia l’entitat

Badalona Mar, les fortes pluges
han tornat a provocar un cop
més el vessament d’aigües resi-
duals al mar, motiu pel qual du-
rant gairebé tota la setmana el
bany ha estat prohibit a les plat-
ges de Badalona.

Tribunals | Dos anys de presó per a un jihadista badaloní
L’Audiència Nacional ha condemnat a dos anys de presó un veí de Badalona 

pels delictes de captació i adoctrinament jihadista. Segons informa l’ABC, l’home 
va ser radicalitzat a Bèlgica i va enaltir el Daesh en un reportatge emès a TV3.
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POLÈMICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet fa un
balanç positiu dels dos primers
mesos de funcionament de la
Unitat de Seguretat i Intervenció
Ràpida (USIR) de la Policia Lo-
cal. Aquest equip -especialitzat
en la prevenció i repressió de la
delinqüència- ha detingut un
total de 19 persones per delictes
com robatoris, lesions o violèn-
cia masclista i també ha permès
recuperar vuit habitatges ocu-
pats en col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra.
Des de la seva estrena el pas-

sat 3 de juliol, els agents de la
USIR han identificat més de
800 persones, interposant un to-
tal de 162 denúncies per consum
o tinença de substàncies estu-
pefaents i 36 per tinença d’armes
prohibides com navalles. Tam-
bé han col·laborat amb el cos
dels Mossos en el desallotja-
ment de diversos pisos ocupats,
en una baralla multitudinària
amb una cinquantena d’impli-
cats o en la reducció de persones
amb trastorns mentals que pre-

sentaven conductes agressives.
Pel que fa a les actuacions en el
marc de l’actual situació sanità-
ria, la unitat d’acció ràpida ha in-
terposat 15 denúncies per no
portar mascareta i ha procedit al
tancament d’alguns locals que
romanien oberts malgrat la nor-
mativa vigent. També ha ajudat
en el control d’afluència de per-

sones a la zona del Parc Fluvial
del Besòs.
L’estrena de la unitat, però,

també s’ha vist immersa en la
polèmica. El passat juliol, di-
versos sindicats denunciaven
que la creació de la USIR podia
provocar “duplicitat en les es-
tructures policials existents” i
“extralimitació competencial”.

La Unitat de Seguretat i Intervenció Ràpida (USIR). Foto: ACN

Les xifres de la ‘policia ràpida’: 
19 detinguts i 8 pisos recuperats

Diada 11-S | Suspès l’acte d’ofrena floral obert al públic 
L’Ajuntament de Santa Coloma ha decidit suspendre enguany el tradicional acte

d’ofrena floral per la Diada obert al públic amb motiu de l’actual situació sanitària.
L’homenatge institucional a la senyera es farà de manera reduïda i sense públic.

L’Esperit Sant formarà metges
de família del Barcelonès

SALUT4L’Hospital de l’Esperit
Sant de Santa Coloma de Grame-
net s’encarregarà aquest curs de la
formació de metges residents es-
pecialitzats en Medicina Familiar
i Comunitària provinents dels
Equips d’Atenció Primària auto-
gestionats de Catalunya, ubicats
principalment a la ciutat de Bar-
celona. Els futurs doctors podran
aprendre a desenvolupar la seva ac-
tivitat en camps com el Diagnòstic

per la Imatge, la Cardiologia, l'O-
torrinolaringologia, l’Oftalmolo-
gia, l’Obstetrícia o les Urgències.
“Tenir persones en formació és
molt positiu, suposa un estímul
constant i fa que no abaixis la
guàrdia. Tots hi sortim guanyant”,
apunta el Dr. Javier Sobrino, cap
d’estudis de la Fundació, que re-
corda que al centre ja fa 15 anys
que s’ofereix formació especia-
litzada en metges de família.

CULTURA4El Museu Torre Balldovina presenta una exposició
virtual sobre la Festa Major d’Estiu de Santa Coloma on es pot
veure l’evolució de la històrica celebració al llarg dels anys.
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Sant Adrià

L’adrianenca Isabel Coixet,
Premi Nacional de Cinema

CINEMA4La directora i guio-
nista Isabel Coixet (Sant Adrià de
Besòs, 1960) ha estat guardo-
nada amb el Premi Nacional de
Cinematografia 2020. Segons
ha informat el Ministeri de Cul-
tura i Esport en un comunicat, el
jurat que atorga aquest reco-
neixement considera que Coixet
és un “estímul” i una “referent
imprescindible” dins del sector
pel seu suport a la nova genera-
ció de cineastes i pel seu com-
promís amb la igualtat i les cau-
ses socials. Des del seu debut el
1988 amb Demasiado viejo

para morir joven, la directora
adrianenca -dona amb més pre-
mis Goya al seu palmarès- ha di-
rigit al llarg dels últims vint
anys gairebé una trentena de
pel·lícules, entre les quals des-
taquen les premiades Mi vida sin
mi (Goya al millor guió original,
l'any 2004), La vida secreta de
les paraules (Goya a la millor di-
recció, el 2006) i La llibreria
(Premis Gaudí i Goya a la millor
direcció i guió adaptat, el 2017).
L'any 2019 va dirigir Elisa y
Marcela (2019), el seu últim
film fins al moment.

EQUIPAMENTS4L’aprovació
inicial del Pla Director Urbanís-
tic (PDU) de l’entorn de les Tres
Xemeneies el passat juliol va
marcar un punt i a part en el fu-
tur d’aquesta zona del litoral
metropolità. Els ajuntaments
de Sant Adrià de Besòs i Bada-
lona donaven el seu vistiplau al
projecte condicionats pel risc a
perdre una “oportunitat histò-
rica” i amb el convenciment
d’impulsar la iniciativa del Hub
Internacional de Coneixement
per al Desenvolupament Soste-
nible i la Pau proposada per
l’investigador Màrius Rubiralta.
Tanmateix, amb l’aprovació

del pla per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Àm-
bit Metropolità el passat 7 d’a-
gost s’han començat a conèixer
alguns detalls que podrien com-
prometre la viabilitat del projecte
del Hub. El secretari d’Agenda
Urbana i Territori de la Gene-
ralitat, Agustí Serra, apuntava a
El País que es preveu que les
Tres Xemeneies s’explotin en
règim de concessió per a usos

econòmics com podrien ser ofi-
cines o un hotel. Malgrat mati-
sar que la intenció és prioritzar
activitats relacionades amb
“qüestions ambientals, de tran-
sició energètica i noves tecnolo-
gies”, la possible construcció
d’un hotel a les torres ha encès
les alarmes entre els veïns. “Se-
ria horrorós posar un hotel com-

pletament desvinculat del pro-
grama funcional de les xeme-
neies”, assegura el portaveu de
la Plataforma per la conservació
de les Tres Xemeneies, Roger
Hoyos, que emplaça el govern a
convocar una sessió informati-
va per donar uns detalls que en-
cara no es troben a disposició de
la ciutadania.

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

L’ombra d’un hotel amenaça 
el futur de les Tres Xemeneies

Cultura | L’oposició reclama una Festa Major alternativa
El grup municipal de Sant Adrià en Comú i les joventuts d’ERC han fet públics dos
comunicats on reclamen al govern local una programació alternativa que complei-
xi amb les mesures sanitàries per a la Festa Major d’enguany, que ha estat suspesa.
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Nova campanya per impulsar
el comerç local a Montgat

COMERÇ4L’Associació de Co-
merços i Serveis de Montgat
(ACISM) ha engegat una nova
campanya per promocionar el
comerç de proximitat. Sota el
nom Fes Montgat, la iniciativa
posarà a disposició de diferents
comerços del municipi fins a
15.000 butlletes per rascar que
amaguen més de 2.000 premis
amb un valor total de prop de
5.000 euros. Les butlletes es
repartiran durant tot el mes de
setembre entre els clients dels es-
tabliments i dels serveis mem-
bres de l’ACISM que s’hagin ad-

herit a aquesta nova promoció.
Les persones premiades podran
guanyar vals de compra de 10, 25
i 100 euros que podran ser uti-
litzats en qualsevol dels comer-
ços montgatins associats a la
campanya. Els participants tam-
bé podran optar a altres tipus de
premis, com ara descomptes en
establiments de restauració o
en la compra de tota mena de
productes, classes gratuïtes d’i-
diomes com l’anglès o vals per a
sessions en salons d’estètica,
massatges o salut dental, entre
molts altres serveis.

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Tiana fa marxa enrere i recla-
marà a la Generalitat que assu-
meixi les despeses de l’ampliació
de l’Institut. Així es va acordar
per unanimitat en la sessió or-
dinària del Ple municipal cele-
brada telemàticament aquest
dimarts, on també va quedar pa-
lesa la voluntat del consistori de
tirar endavant amb la reforma
malgrat el delicat estat financer
del municipi provocat per la si-
tuació sanitària.
“No ha perillat mai el finan-

çament ni les obres d’ampliació
de l’Institut”, apuntava al Ple
l’alcaldessa Marta Martorell,
que confia a poder tenir enlles-
tit el nou centre de cara al curs
2021-2022. La proposta per
modificar l’anterior conveni de
col·laboració amb el Departa-
ment d’Educació –que es va
aprovar al Ple durant el mandat
anterior i on s’especificava la dis-
posició de l’administració local
a pagar les despeses de les obres
al centre– va ser ben rebuda per
part de Junts per Tiana, que va

celebrar el “canvi de criteri” de
l’Ajuntament. 
A la sessió també es va apro-

var destinar prop de 600.000 eu-
ros del superàvit del 2019 a di-
verses  millores, com la reparació
dels vials o la rehabilitació d’e-
quipaments esportius, i una mo-
dificació pressupostària per fi-
nançar les despeses derivades de

la pandèmia amb les partides
destinades inicialment a cultura i
promoció econòmica. Aquesta úl-
tima mesura no va comptar amb
el suport de l’oposició, que va cri-
ticar que es redueixi en 200.000
euros la inversió en cultura. 
Aquest Ple va ser l’últim de

Ramon Coll, que deixa la plaça de
regidor de Junts a Jordi Marí.

El Ple telemàtic de setembre a l’Ajuntament de Tiana. Foto: Aj.

Tiana vol ara que la Generalitat
pagui l'ampliació de l'Institut

Gent gran | La residència Sant Cebrià, sense casos positius
La residència Sant Cebrià de Tiana torna a ser un equipament lliure de coronavirus
després que es detectés un nou rebrot a finals del passat juliol. Les últimes proves

PCR que s’han fet tant als usuaris com als treballadors del centre han estat negatives.



Futbol americà | Els Dracs tornen als entrenaments
La setmana passada van posar-se en marxa els entrenaments dels Dracs.
Amb distància de seguretat, prenent la temperatura abans de les sessions i
amb mascaretes, però l’acadèmia del conjunt badaloní ja està en marxa.

Els Tucans començaran les
lligues dissabte 3 d’octubre

Compte enrere per
al començament de
les lligues d’hoquei

línia, que marcaran la tornada a
la competició dels sèniors dels
Tucans des de fa més de mig any.
Els dos sèniors arrencaran

el curs 2020-21 després de més
de mig any sense competir el dis-
sabte 3 d’octubre; el femení con-
tinua a la Liga Élite, la màxima
categoria estatal, i començarà la

seva aventura al grup 2 visitant la
pista del CP Vila-real. El primer
partit a casa serà el 24 d’octubre,
però abans encara haurà jugat un
altre enfrontament a domicili, a
la pista del CPL Valladolid.
El masculí, per la seva banda,

repeteix a la Liga Oro i també de-
butarà a domicili (a la pista del fi-
lial del Castelló) el 3-O. El primer
partit a la Pau serà set dies més
tard contra el Tres Cantos B.

S’ha acabat el temps per fer pro-
ves. Demà passat comença la
temporada 2020-21 es posa en
marxa per als sèniors femenins de
l’Snatt’s Sant Adrià i del Joventut
de Badalona, amb els primers
partits dels dos equips en els
seus respectius grups de la Lliga
Catalana Femenina 2. 
Les vigents campiones s’es-

trenaran al Palau d’Esports Josep
Mora de Mataró contra una UE
Mataró que necessita guanyar sí
o sí per tenir opcions de passar a
la Final a Quatre. El conjunt del
Maresme va perdre per tres punts
(69-66) en la primera jornada a
la pista del BF Viladecans. Les del
Baix Llobregat seran, precisa-
ment, les primeres rivals de les
adrianenques al Marina Besòs en
un partit que es jugarà diumen-
ge de la setmana que ve.
Per la seva banda, la Penya

jugarà per primer cop aquesta

competició. El renovat projecte
badaloní, amb Guillem Abelló a
la banqueta, s’estrenarà a la di-
fícil pista del Lima-Horta de
Barcelona. Passi el que passi
dissabte, les verd-i-negres s’es-
trenaran a l’Olímpic diumenge
que ve contra el Segle XXI.

COMPTE ENRERE CAP A L’ACB
El sènior masculí verd-i-negre,
per la seva banda, va acabar la Lli-
ga Catalana ACB en tercer lloc (va
perdre la semifinal contra l’An-
dorra, futur campió, però va gua-

nyar la final de consolació contra
el Manresa). Les notes més po-
sitives de la Lliga Catalana van ser
les reaparicions de Shawn Daw-
son i Simon Birgander, recupe-
rats de les seves respectives le-
sions de llarga durada.
L’equip, doncs, té gairebé

dues setmanes senceres per pre-
parar l’estrena a l’ACB 2020-21.
El primer rival dels de Carles Du-
ran serà l’Unicaja de Màlaga en
un partit que es jugarà sense pú-
blica a l’Olímpic dissabte de la set-
mana que ve a les sis de la tarda.

L’últim partit oficial de les adrianenques va ser el passat 8 de març. Foto: FSA

La Penya i l’Snatt’s debuten
demà passat a la Lliga Catalana
Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

Primer test de l’Industrias
contra un rival de Primera

Superats de forma sa-
tisfactòria els amisto-
sos contra l’FS Ripollet

i l’AE Bellsport, l’Industrias de
Javi Rodríguez jugarà demà pas-
sat el primer partit contra un ri-
val de Primera Divisió en més de
mig any (l’últim partit oficial va
ser el 29 de febrer, precisament
contra el seu pròxim rival, el Pe-
ñíscola, i va acabar 1-1). 
Sobre el paper, l’enfronta-

ment contra l’equip de Castelló ha

de ser una bona prova de nivell
per a l’Industrias, ja que quan va
suspendre’s la temporada pas-
sada eren un rival directe; el Pe-
ñíscola sumava un punt (26 per
25) més que ells. 
Roger Bermusell és baixa se-

gura per a l’enfrontament, men-
tre que la presència del porter
Mario Almagro és molt dubtor-
sa, de manera que Lluís Sangui-
no, porter del filial, seguirà en di-
nàmica de primer equip.
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Enric Casasses, guanyador del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el febrer
passat, ha començat el mes de setembre
publicant el llibre Assagetsde la mà d’E-
dicions Poncianes. Es tracta d’un recull de
tres assajos escrits en vers que parlen so-
bre tres personatges il·lustres que han in-
fluït Casasses: Antoni Gaudí, Niccolò Pa-
ganini i Josep Blanch i Reynalt.

Llibres

Assagets
Enric Casasses

The Mamzelles, la companyia resident de
la Beckett el curs 2019-2020, havia d’es-
trenar Todas las floresel mes de maig, però
el coronavirus no ho va permetre. Ara, les
quatre dones que formen part del pro-
jecte tornen a casa amb un espectacle
que recupera la mort, la idea del ‘Me-
mento mori’, com a tema principal. 

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Todas las flores
Bàrbara Mestanza

La madrilenya Bely Basarte va començar
a publicar vídeos cantant a YouTube
l’any 2015. Poc s’imaginava aquella jove
aleshores que, cinc anys més tard, esta-
ria presentant el seu segon àlbum d’es-
tudi: El camino que no me llevó a Roma. La
cantant i compositora ha reconegut que
en aquest disc ha volgut “experimentar
i fugir del pop convencional”.

Música

Pilar Palomero s’estrena amb la pel·lícu-
la Las niñas, la història de moltes dones
actuals explicada i entesa a partir de l’e-
ducació que van rebre en la seva ado-
lescència durant la dècada dels 90. El film
ha estat una de les grans sorpreses del
Festival de Màlaga, on ha rebut el premi
Feroz Puerta Oscura. Les protagonistes
són Andrea Fandos i Natalia de Molina.

Pelis i sèries

Las niñas
Pilar Palomero

El camino que no me llevó a Roma
Bely Basarte

William Klein. Manifest
Una de les milers de propostes culturals que el corona-
virus va fulminar el passat mes de març va ser l’exposi-
ció ‘William Klein. Manifest’, que tot just s’havia instal·lat
a La Pedrera de Barcelona quan el monument va haver
de tancar portes. Per sort, la Casa Milà ha tornat a oferir
aquest estiu la mostra del gran fotògraf novaiorquès i
es pot visitar fins al 30 de setembre. Nascut el 1928,

Klein és una de les peces clau de la fotografia del segle
XX i l’exposició ho deixa molt clar amb un recull de pri-
mera qualitat que demostra el seu caràcter polifacètic.  

Lluís Homar (Barcelona, 1957) és, probable-
ment, un dels millors actors de l’escena actual.
De fet, ara podem afirmar-ho amb més contun-
dència: acaba de rebre el premi Max de teatre a
millor actor protagonista per La neta del senyor

Linh. Homar va recollir el guardó a Màlaga el
passat dia 7, en una gala dolça per al teatre ca-
talà: el dramaturg Jordi Casanovas i la directora

i dramaturga Marta Aran també van formar
part dels premiats. En el cas d’Homar, aquest
guardó se suma a l’altre Max que va guanyar
l’any 2014 per Terra Baixa i al Goya i al Gaudí

per la pel·lícula Eva, entre molts altres reconei-
xements. En aquests més de quaranta anys de
carrera, Homar ha demostrat la seva versatilitat
treballant també a sèries de televisió i fent de
director teatral. Des de l’any passat, a més, diri-
geix la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

L L U Í S  H O M A R

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor de renom
Amb una trajectòria de més de quaranta anys

Famosos

Guanyar un premi Max de teatre
Com a millor actor protagonista per ‘La neta del senyor Linh’

Reconeixement merescut
El consideren un gran del teatre i li donen l’enhorabona

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia |Marvel’s Avengers
Els fans dels superherois de Marvel estan d’enhorabona: el videojoc Marvel’s

Avengers arriba per fi al mercat aquest mes. Disponible per a PS4, Xbox One i PC.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PRESENCIAL

El govern espanyol ha acordat amb les comunitats que 
sigui obligatòria per als alumnes a partir de sis anys

GRUPS

MASCARETA

RÀTIOS

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

i EDUCACIÓ

Les escoles i instituts van ser els primers espais a tancar
quan va esclatar la pandèmia, forçant professors i alumnes
a fer mig curs a distància. Des d’aleshores, van començar a

aflorar les incògnites sobre com seria el curs 2020-2021 i, ara
que som a les portes del retorn a les classes, cal recordar les in-
dicacions dels departaments d’Educació i Salut al respecte.
El dia 14 de setembre, els centres educatius obriran amb

tota la normalitat que permeti aquest nou company que és el
coronavirus. El curs serà presencial, però la mascareta serà
obligatòria entre els alumnes a partir dels sis anys, tal com va
acordar el govern espanyol amb les comunitats autònomes a
finals d’agost. Tot i això, la Generalitat matisa que a Catalunya,
a les zones on la situació epidemiològica sigui favorable,
aquesta obligatorietat no s’aplicarà fins als 12 anys. 
Els alumnes s’organitzaran en “grups estables de convivèn-

cia”, fet que facilitarà el rastreig dels contactes en cas que hi
hagi un contagi. A infantil i primària, aquests grups hauran de
ser de menys de vint alumnes. A més, les famílies hauran de
prendre la temperatura dels infants abans de sortir de casa, i
es tornarà a fer un cop a l’escola. 

Com serà el curs 2020-2021?

El curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre 
amb una certa normalitat: serà de forma presencial

Les claus

Hi haurà “grups estables de convivència” per tal 
de facilitar el rastreig de contactes en cas d’un contagi

Als cursos d’infantil i primària els grups estables de 
convivència hauran de ser de menys de vint alumnes



| 16

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 10 de setembre del 2020


