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SANTA COLOMA pàg 9

La patrulla veïnal efímera
del barri de Singuerlín:
només 24 hores d’història

BADALONA pàg 8
La cantant Shakira encén les 
xarxes socials amb un vídeo 
patinant al barri de la Mora

MONTGAT pàg 11
Sorpresa per la decisió
de Colau de mantenir la
casa per a joves al poble

TIANA pàg 11

Mantenir viva la Festa 
Major a base de records

ESPORTS pàg 12
Comença l’ACB: la Penya
arrenca contra l’Unicaja

Comença el curs més complicat pàg 3

Unpatriarca diu que cobrava
d’un regidor per vigilar pisos
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Torna l’escola

En marxa el judici per l’entramat dels pisos de la Mina pàg 10
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Les escoles han centrat totes les
mirades aquesta setmana. L’es-
perada tornada a les aules s’ha
viscut amb aparent tranquil·litat
al Barcelonès Nord, on només
s’han detectat tres possibles ca-
sos de contagi per coronavirus,
tots ells a Badalona. 

A falta de poder conèixer
més detalls sobre  la totalitat dels
més de trenta col·legis públics
del municipi, la presidenta de la
Federació d’Associacions de Fa-
mílies d’Alumnes de Centres
Públics de Badalona (FAMPAS),
Mireia López, valora positiva-
ment l’inici de curs, però fa una
crida a la prudència. “Sembla
que els possibles casos de contagi

s’haurien produït abans de la tor-
nada a les classes. L’inici de mo-
ment sembla tranquil, però ens
estem plantejant fer una en-
questa per poder tenir una foto
més completa de tots els grups
de les diferents escoles”, apun-
ta López, que sí que ha pogut
constatar com s’han reforçat els
equips de neteja durant l’hora-
ri lectiu, tal com es va compro-
metre la setmana passada l’A-
juntament.

Un dels centres que s’ha vist
afectat pel virus ha estat el
Col·legi Cultural Fluvià del barri
de Dalt la Vila, on una vintena
d’alumnes de 6è de primària es
troben en aïllament preventiu
després de confirmar-se el po-
sitiu d’una de les estudiants. Se-
gons va avançar Badalona Co-
municació i ha confirmat el con-
sistori, el cas es va detectar la set-

mana passada, mentre els in-
fants participaven en activitats
d’adaptació prèvies a l’inici del
nou curs.

També s’ha procedit a con-
finar un grup d’alumnes d’una
classe de l’Escola Joan Coret
del barri de Montigalà després
de confirmar-se el positiu de
dos dels membres de l’equip
docent, que va obligar a posar
en quarantena part del profes-
sorat i a buscar substituts per
poder començar el nou curs
amb garanties.

MIG MILIÓ I PCR VOLUNTARIS
Sota la campanya Aprenem,
compartim i gaudim en una
escola segura, l’Ajuntament de
Santa Coloma ha invertit prop de
600.000 euros en mesures per
minimitzar al màxim els riscos
en la tornada a les aules dels més
de 15.300 alumnes que estu-
dien als centres del municipi. En-
tre les diferents iniciatives que ha
dut a terme el consistori desta-
ca el repartiment entre tots els
infants majors de sis anys de
packs amb una mascareta reu-
tilitzable i gel hidroalcohòlic.
Pel que fa al material escolar, el
govern local destinarà gairebé un
milió d’euros per garantir l’accés
a llibres de text i ordinadors.

L’aposta per aquest tipus de
subvencions també es repeteix a
petita escala a la població de Tia-
na, on a més s’han realitzat pro-

ves serològiques voluntàries a tot
el personal educatiu dels centres
públics.

ABSENTISME A SANT ADRIÀ
En el cas de Sant Adrià de Besòs,
la principal preocupació no ha es-
tat la detecció de casos positius.
La primera setmana de curs ha
arrencat amb un “absentisme
significatiu” en alguns centres
amb alumnat “especialment vul-
nerable”, en paraules del conse-
ller d’Educació, Josep Bargalló, en
una entrevista a TV3. “Hi ha una
nova entitat que ha aparegut en
el món de les comunitats gitanes
que està demanant a les famílies
que no portin els nens a l’escola”,
apuntava el conseller. Aquest
absentisme s’ha fet patent a l’Ins-
titut Escola La Mina, on prop del
80% dels alumnes no han anat a
classe, tal com recull Betevé.

Calma tensa a les aules
» Només tres possibles casos de contagi per coronavirus en un inici de curs aparentment tranquil
» Preocupa l’elevat absentisme entre la comunitat gitana als centres educatius de Sant Adrià

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Les mascaretes i el gel hidroalcohòlic han estat la tònica en la tornada a les escoles i instituts. Fotos: ACN

Santa Coloma 
ha invertit 600.000
euros en mesures per
minimitzar els riscos
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La lupa

Em sap greu dir que la
tornada a l’escola de
les meves filles ha anat

com la seda, que l’organització ha fun-
cionat perfectament i que elles s’hi han
quedat encantades. Ja he dit als pro-
fessors que espero que sigui l’última
vegada que amb coses que surten bé
no es fan tuits.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy he hecho una fac-
tura de 80 euros brutos
por un reportaje que tie-

ne, literalmente, una docena de fuen-
tes, no sé cuántas horas de trabajo (ni
las calculo) y casi 100 euros gastados
en desplazamientos. Pagar para pu-
blicar y porque nos lo “podemos” per-
mitir. No está de más recordarlo.

@17Mn

Els actors indepen-
dentistes asseguren
que estan mirant de con-

sensuar una resposta contundent da-
vant d’un fet intolerable que l’Estat està
a punt de fer, malgrat que tot apunta
que aquesta resposta només serà una
picabaralla entre ells. Da igual cuando
leas esto.

Elahe, 14 anys, vol ser
astrofísica: “M’agraden
les estrelles perquè es-

tan lluny dels humans”. La Irem, amb 13,
està fascinada amb la càmera i el pe-
riodisme. Les dues van fugir de la gu-
erra de l’Afganistan. Europa les tracta
com animals per haver nascut en un
país en guerra. #Lesbos.

@raulgaab@apuente@cot_julia

per Pedro Jesús Fernández

El problema de l’habitatge
Aquests últims dies hem rebut notícies
sobre l’ocupació d’habitatges i el perill
que suposa sortir de casa i en tornar tro-
bar-te amb la sorpresa que està ocupa-
da. Les notícies també ens informaven
del calvari que suposa el fet de poder re-
cuperar la teva propietat, ja que són
moltes les persones que no tenen clar la
diferència que hi ha entre violació de do-
micili, usurpació de propietat privada,
ocupació il·legal d’un immoble o l’ocu-
pació il·legal amb ús de força.

També són molts els que confonen
violació de domicili (allanamiento)
amb ocupació, i no és el mateix.

No és igual si ens entren a l’habitatge
on residim habitualment o a la nostra
segona residència que utilitzem tem-
poralment que si s’ocupa un immoble
que no és residència de ningú. En el pri-
mer cas es tracta d’una violació de do-
micili i en el segon d’una
ocupació.

Segons els experts, si es
tracta del primer cas, podem
recuperar la nostra propie-
tat immediatament, ja que
l’anomenat allanamiento
de morada es pot resoldre
en menys de 24 hores. L’ocupació té un
altre tractament, ja que no és residèn-
cia o moradade ningú, si bé té uns pro-
pietaris, generalment entitats finance-
res o fons voltors.

Ara bé, no podem oblidar que la fun-
ció principal de l’habitatge és la social
i no l’especulativa.

Per això, ens preguntem: Què hi ha
darrere de les notícies tergiversades que
han ocupat les primeres pàgines dels
diaris i han centrat el debat dels tertu-
lians a les principals cadenes televisives?
No és massa complicat d’endevinar, ja
que algunes empreses de seguretat
s’han posat les botes aquests dies.

Segons les estadístiques, a Espanya
hi ha més de 3,5 milions d’habitatges bu-

its, dels quals més de 450.000 són a Ca-
talunya. I a Badalona en tenim uns
10.000.

És possible que molts d’aquests ha-
bitatges estiguin ocupats. Com també ho
és que la majoria dels habitatges buits
siguin propietat dels bancs i de grans te-
nidors.

Ja hem oblidat el drama dels des-
nonaments i qui hi havia al darrere?

També ens hem oblidat del rescat
de les entitats financeres i d’on van sor-
tir aquests diners? Més de 60.000
milions d’euros, va aportar-hi el go-
vern, i només s’han recuperat uns
5.000 milions d’euros.

Què pot fer una persona que no pot
pagar la quota hipotecaria? Abandonar
el seu habitatge i anar-se’n a viure al car-
rer amb la seva família?

A Badalona hi ha milers de persones

que han sigut desnonades. Algunes
d’elles han aconseguit continuar vivint
al pis amb un lloguer social, mentre que
altres han decidit ocupar-lo davant la
negativa de l’entitat financera a nego-
ciar un lloguer social. Són ocupes aques-
tes persones?

Com es pot viure dignament si no es
té un lloc on residir? No és vergonyós
que hi hagi milers de persones vivint al
carrer mentre hi ha milers d’habitatges
buits?

És evident que l’habitatge és un bé
de primera necessitat i per això l’article
47 de la Constitució espanyola recull que
tots els espanyols tenen dret a un ha-
bitatge digne i adequat i també diu que
les administracions han de dictar les

normes necessàries per tal de fer efec-
tiu aquest dret. Tanmateix, la realitat és
que ningú s’ha ocupat de crear un parc
públic, com passa a la majoria dels pa-
ïsos europeus, i l’oferta d’habitatge so-
cial al nostre país és quasi inexistent. I
el que és pitjor, s’ha deixat en mans dels
especuladors.

Després de més d’una dècada de cri-
si, més d’un milió de persones han si-
gut desdonades a Espanya mentre les
entitats financeres espanyoles cada ve-
gada acumulaven més habitatges i es
convertien en les més grans immobi-
liàries de tota Europa.

Per això, culpabilitzar persones tre-
balladores de ser uns ocupes quan el que
fan és lluitar per l’accés a un habitatge
digne no deixa de ser un disbarat que el
que intenta ocultar és el veritable pro-
blema, que no és un altre que la desídia

de les administracions da-
vant d’un problema que
afecta centenars de milers de
ciutadans que no volen re-
nunciar a poder viure amb
dignitat. 

A Badalona cal amb ur-
gència combatre les situa-

cions d’emergència residencial que s’ar-
rosseguen des de fa molts anys i l’A-
juntament ha d’agilitzar els tràmits per
a l’adquisició d’habitatges utilitzant el
dret de tanteig i retracte i destinar-los
a lloguer social. Com també iniciar la
construcció d’un parc d’habitatge públic
tan necessari com urgent. Així, també
contribuirem a la moderació dels pre-
us de lloguer en habitatge privats.

Per això és urgent la convocatòria del
Consell Municipal d’Habitatge, com
han demanat diferents col·lectius i or-
ganitzacions polítiques, per poder de-
batre la situació actual, treballar per ac-
tualitzar el Pla Local d’Habitatge cadu-
cat des de fa anys i aconseguir un parc
d’habitatge públic a la nostra ciutat.

No podem oblidar que
la funció principal de l’habitatge
és la social i no l’especulativa
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Els semàfors

Hospital Esperit Sant
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa

Coloma de Gramenet està impulsant un
servei d’acompanyament voluntari que
permet donar l’alta a les dones només
24 hores després del part i afavorir així

la seva recuperació i la dels nadons.
pàgina 9

Aj. de Sant Adrià
El patriarca de la Mina Àngel Amaya ha
reconegut que va cobrar del regidor de
Sant Adrià Juan Carlos Ramos per vigi-
lar pisos de protecció oficial. A falta de la
seva declaració, Ramos s’enfronta a una
pena de fins a 12 anys d’inhabilitació.

pàgina 10

Snatt’s Sant Adrià
L’estrena de Dani José amb el sènior lila
va saldar-se amb la primera victòria de
la temporada 2020-21. L’equip adria-

nenc es jugarà l’accés a una nova fase fi-
nal de la Lliga Catalana aquest diumen-
ge al Marina Besòs contra el Viladecans.

pàgina 12
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Populisme, fum i ciutat abandonada1

2
Front d’esquerres per evitar que se suspengui
l’acte institucional de la Diada a Sant Adrià

Un protocol ‘in extremis’: així serà 
la tornada a l’escola a Badalona

Estiu 2020

Un positiu obliga a aïllar una vintena 
d’alumnes d’una escola de Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

La jutgessa Marta Canales ha dic-
taminat que el Pazo de Meirás, ac-
tualment en mans de la família del
dictador Franco, ha de passar al
patrimoni de l’Estat. Però és que a
més, la Fundació Nacional Fran-
cisco Franco, té “segrestats” en els
seus arxius milers de documents
oficials de Franco emesos o rebuts
en les seves funcions com a cap de
l’Estat, no són tots cartes particu-
lars a la núvia doña Carmen Polo,
o als seus fills, nets i amics de ca-
cera o de pesca. El més greu és que
han passat quaranta anys de la res-
titució de la suposada democràcia
i encara tenen més de 30.000 do-
cuments que haurien d’estar di-
positats als arxius oficials espany-
ols i no als d’una fundació privada.

I els documents oficials dels
reis Joan Carles I i Felip VI, seran
també secrets d’Estat?  

És increïble! Quan els histo-
riadors vulguin fer investigacions
sobre els papers dels presidents
de govern, es trobaran amb un
buit enorme, que no serà possible
omplir, seran unes pàgines de la
història d’Espanya que quedaran
en blanc. Hi ha una llei de patri-
moni que obliga a entregar la do-
cumentació als arxius públics,
però queda demostrat que s’in-
compleix reiteradament.

Per reblar el clau, encara que-
den milers de documents a l’Arxiu
de Salamanca que no han estat re-
tornats, amb l’oposició d’associa-
cions i partits polítics nostàlgics
del franquisme. En l’àmbit estatal
els arxius són un desgavell, i no és
l’únic  quant a la manca de trans-
parència administrativa i la possi-
bilitat d’obtenir informació, que
és un dels pilars de la democràcia,
la de veritat, no la que tenim ara.

Arxius espanyols
per Jordi Lleal 

Un espoli inexistent
per Antoni Moliné

La idea que des de l’Aragó i l’es-
tat espanyol han intentat fer
creure a l’opinió pública que les
obres d’art custodiades al Museu
de Lleida, i posteriorment obli-
gades a retornar al monestir de
Sixena, eren fruit d’un espoli (o
robatori) sembla que ha quallat,
com sempre que es tracta de des-
prestigiar Catalunya. Ni de bon
tros és veritat. Tot seguit, de for-
ma sintetitzada, explico què va
succeir en realitat:

El 10 d’abril de 1972, la co-
munitat de religioses Santjoa-
nistes de Sixena, prèvia autorit-
zació del Bisbe de Lleida, deci-
deixen traslladar-se, definitiva-
ment, al convent de Barcelona i
després a la seu conventual de
Valldoreix (Sant Cugat del Va-
llès). La Comunitat vengué, en-
tre 1983 i 1992, la totalitat del pa-
trimoni artístic a la Generalitat,
operació que es va realitzar mit-
jançant la mare priora de Vall-
doreix, alhora la federal de l’or-
dre, que comptà amb el vistiplau
dels prelats de Lleida, Barcelo-
na i del Vaticà. 

El 21 d’abril de 1983, la Ge-
neralitat adquirí quaranta-qua-
tre peces per un valor de deu mi-

lions de pessetes. Una segona
venda es formalitzà el 17 de de-
sembre de 1992, comprenent
un lot de dotze objectes per un
muntant de vint-i-cinc milions
de pessetes. Aquell mateix dia, es
pactà l’opció de compra de qua-
ranta-una peces més; el seu va-
lor: catorze milions vuit-centes
cinquanta-cinc mil pessetes.
Aquesta darrera venda a nom del
Museu d’Art de Catalunya.  

Feu la suma i arribareu a
concloure que la comunitat de
Santjoanistes es va endur una pi-
cossada, en aquell temps, més
que important.

Com a cloenda, unes pre-
guntes em venen al cap: Si aques-
tes compres haguessin estat re-
alitzades per qualsevol altra co-
munitat, el jutjat, encarregat del
cas, hauria donat ordre de retorn
amb la intervenció de la Guàrdia
Civil? Que cadascú en faci la
seva pròpia lectura. Una altra: la
Generalitat ha fet tot el possible
per deixar incòlume l’honestedat
de Catalunya? Tinc la sensació
que tothom ha callat. Llavors, el
repetit espoli on és?

Cada vegada estic més fasti-
guejat de la política i els polítics.

Les millors
perles

Amputar-se la mà per cobrar una indemnització. És el que ha fet
una jove eslovena: es va tallar la mà amb una serra i va dema-
nar cobrar la indemnització d’un milió i mig d’euros. Després,

es va descobrir que havia estat buscant a internet quant costava una
pròtesi de mà. Ha estat declarada culpable d’un intent de frau.

Fer ‘twerking’ sobre un taüt. Ho ha fet una noia a l’Equador
durant el funeral del seu millor amic. En un vídeo que s’ha
fet viral, es pot veure la jove damunt el taüt fent aquest ball

sensual mentre s’acomiada del difunt. Es diu que aquest era el
desig exprés del millor amic, per tant ha estat tot un homenatge.

La Lliga i Puma tenien preparada una campanya curiosa per a l’i-
nici de la temporada de futbol: van pintar pilons de ciment de
la ciutat de Madrid com si fossin pilotes de futbol. L’Ajuntament

s’ha vist obligat a retirar aquesta campanya per evitar lesions, des-
prés que diversos vianants colpegessin els pilons amb el peu.

Pagar 2.000 euros per un pijama. És una autèntica bogeria
per a la majoria de mortals, però no per a un multimilio-
nari com Cristiano Ronaldo. L’exjugador del Reial Madrid

ha aparegut a les seves xarxes socials amb un pijama de Louis
Vuitton que, efectivament, té aquest preu desorbitat.

Possibles indicis de vida a Venus. Un equip internacional format
per científics del Regne Unit, el Japó i els Estats Units ha detec-
tat als núvols d’aquest planeta una molècula poc habitual que

els fa pensar que hi podria haver vida. Es quedarà en un no-res o
serà una nova sorpresa del 2020?

A les xarxes

@adrisantaa: Artur Mas no s’integrarà a
Junts. L’expresident diu que no ho fa per-
què el projecte de Junts pot portar a la se-
paració.

@LaiaColome: Comença el curs més atí-
pic i més incert. Ho fa mig any després
que es decretés l’estat d’alarma i ens ha-
guéssim de tancar a casa.

#ComençaElCurs

@wagensberg: Els “camps de refugiats” ja
són oficialment “camps de detenció”. Els
habitants del “nou” camp de Lesbos, en un
camp militar de tir, no podran sortir.

#ElDramaDeMória #MasAlPDeCAT



7 | 

línianord.catEnvia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com 17 de setembre del 2020

Tribuna

Assignatura pendent: el curs ha co-
mençat amb la bandera d’#escoleso-
bertes i #escolessegures, en un retorn a
l’aula amb poques incidències a la ciu-
tat i en què la comunitat educativa ha de-
mostrat entendre la importància de
l’escola en el nostre projecte de país, peça
clau del projecte republicà perquè és ga-
rantia d’igualtat i d’oportunitats. I, tan-
mateix, a Badalona la feina s’acumula.
El govern del PP ha d’assegurar ja la ces-
sió del solar de la Lola Anglada, que ha
de fer possible el projecte de nou Insti-
tut de la Riera, ja consignat pressupos-
tàriament; i signar d’una vegada el con-
veni per assegurar la construcció de les
noves escoles del Port i Ventós Mir. Però
per aprovar aquesta assignatura cal
anar més enllà: planificació, voluntat po-
lítica i capacitat de fer xarxa amb tots els
actors per acordar un pla contra la se-
gregació al municipi.

Eleccions: sembla que el calenda-
ri electoral, tan volàtil, se situarà a prin-
cipi del 2021… Probable punt final d’un
Govern d’esma que requereix més esta-
bilitat i polítiques valentes i progressis-
tes. El primer impacte del coronavirus
sobre les nostres ciutats ens deixa les de-
sigualtats que ja ferien la nostra socie-
tat més vives encara. Més enllà del pim-
pam-pum esperable, hauria d’imperar
una precampanya amb propostes i com-
promisos que no poden ser les ‘receptes
de sempre’. Badalona s’hi juga molt.

Filmets: cito els Filmets, el festival
internacional de curtmetratges de Ba-
dalona, tot un referent en la cultura del
nostre país (i més enllà!) i que tindrà lloc
a mitjans d’octubre, però podria ser
també la programació del Betúlia, la re-
presa de l’actualitat teatral (amb accent
Km0) als teatres municipals, la feina al
Círcol, a l’Orfeó, a la Comissió de Cultura
de Llefià o a les llibreries de la ciutat…
El cas és recordar i insistir en el que hau-
ria de ser més que evident: #laCultu-
raésSegura, la Cultura és necessària i la
Cultura necessita més suport.

Forquilla: l’associació de restau-
radors locals de Badalona com a símp-
toma de la dificultat del govern del PP
per acordar amb la societat civil una res-
posta amplia i consensuada per asse-
gurar la reactivació econòmica… Els
principals municipis del país han con-
sensuat polítiques econòmiques i socials,
mentre que a Badalona, ja ho veieu, el
més calent és a l’aigüera.

Mobilització: amb tota la respon-
sabilitat i totes les precaucions, però la
realitat ens demana –i ho continuarà

fent– respostes a peu de carrer. En
l’horitzó proper: la inhabilitació de tot un
president de la Generalitat per haver des-
penjat una pancarta a favor de la lliber-
tat d’expressió tres dies tard i el judici
contra diferents alts càrrecs i professio-
nals per haver organitzat un referèndum.
I una crisi que continua acarnissant-se
amb els més vulnerables! 

Ocupacions: o el debat tapat i in-
teressat sobre la pobresa habitacional.
Més enllà de la política alarmista al
voltant de la seguretat, que sembla un
descartedel realitynord-americà ‘Cops’,

la necessitat d’enfortir les polítiques
socials i de continuar blindant el corpus
legal (quina bona notícia la regulació dels
lloguers aprovada la setmana passa-
da!). I posar-nos ja a ampliar el parc pú-
blic d’habitatge! 

PDU: en tenim dos en marxa, a la
zona de les 3X i a la C31… Grans debats
urbanístics que, amb tot, no acaben de
connectar amb l’agenda ciutadana. I
aquest és un mal símptoma.

Piscina: parlarem molt de la nova
piscina del Centre, aquests dies, en una

discussió on l’urgent haurà substituït
l’important. Sense un pla d’equipaments
de ciutat, sense una reflexió global, cal-
drà afinar bé què és el que necessitem de
veritat com a ciutat i deixar d’improvisar. 

Carrer Cuba:una rampa mecànica
espatllada des de fa dos anys i un arran-
jament anunciat infinites vegades. El cas
de l'avaria del carrer Cuba com a exemple
d’una maquinària municipal que no ar-
ranca, malgrat la feina de la comissió de
modernització creada amb la participació
d’una oposició molt més responsable que
el PP quan estava en el seu lloc.

Superàvits: malament qui esperi
una ‘pluja de milions’... La dificultat d’e-
xecució municipal i la caiguda dels in-
gressos marcaran un panorama poc ex-
pansiu, on caldrà ser molt curós. I par-
lant d’això, dues discussions que mar-
caran aquesta reentré: la de les orde-
nances fiscals i la del pressupost.

ZBE: l’entrada en vigor de la zona de
baixes emissions, en la qual Badalona no
està inclosa, posa l’accent en el repte de
la mobilitat i la qualitat de l’aire, també
en una mirada  metropolitana que hem
d’entrenar millor. Un pla de mobilitat ur-
bana que cal actualitzar i una lluita de
ciutat que no podem desatendre: l’ex-
tensió del metro, del tramvia i una xar-
xa pedalable seriosa. I tot això, amb una
represa del curs escolar que ha portat a
un repunt de trànsit que de nou ha en-
cès les alertes de contaminació.

per Oriol Lladó, regidor d’ERC de Badalona

Diccionari per al curs que comença a Badalona

Els principals municipis del país han consensuat 
polítiques econòmiques i socials, mentre que a 

Badalona, ja ho veieu, el més calent és a l'aigüera
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MOBILITZACIÓ4L’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) no va
ser capaç de guanyar la batalla a
la por pel virus i es va quedar
molt lluny de l’objectiu marcat
per a aquesta Diada a Badalona.
En un 11 de setembre atípic
marcat per la situació sanitària,
l’entitat va aconseguir concentrar
el passat divendres unes 500
persones al Passeig Marítim, xi-
fra molt lluny dels 1.700 mani-
festants previstos.

“Hi ha menys gent que en al-
tres edicions, però respectem
qui creu que no s'ha d'anar a ac-
tes multitudinaris tot i dir que
compliríem amb totes les nor-
mes sanitàries”, apuntava en
declaracions a l’ACN la coordi-
nadora de Badalona per la In-
dependència, Caterina Teixidó,
que valorava positivament la
concentració malgrat la poca
assistència.

Pel que fa a l’acte institucio-
nal de l’Ajuntament, l’alcalde

Xavier García Albiol va encap-
çalar l’ofrena floral, que va comp-
tar amb la participació d’un
membre de cada grup municipal
i que va estar precedida pel tra-
dicional Ball de l’Àliga. Després
es va premetre per torns a les en-
titats que s’acostessin al monò-
lit per fer les ofrenes. 

També es van dur a terme ac-
tes institucionals en format re-
duït a Montgat, Tiana o a Santa

Coloma, on només es va preme-
tre la participació dels regidors
del consistori i de la Defensora
de la Ciutadania, deixant fora les
agrupacions i entitats. Tanma-
teix, l’única ciutat del Barcelonès
Nord on es va suspendre l’atce
institucional va ser a Sant Adrià
de Besòs. La decisió del consis-
tori va portar els grups d’ERC i
MES a participar amb els CDR
en una ofrena floral alternativa.

Una parella al Passeig Marítim de Badalona durant la Diada. Foto: ACN

L’ANC punxa a Badalona en una
Diada atípica en format reduït
» L’entitat concentra 500 persones, molt lluny de les 1.700 previstes
» Sant Adrià, única ciutat del Barcelonès Nord sense acte institucional

Ajudes per a majors de 60 anys
per pagar subministraments

SUBVENCIONS4L’alcalde de
Badalona, Xavier García Albiol,
ha presentat aquest dimarts un
programa d’ajudes per al paga-
ment dels rebuts de l’aigua, la
llum i el gas que anirà destinat
a persones majors de 60 anys
amb pensions no superiors als
900 euros mensuals. Segons ha
detallat el popular en una roda
de premsa, per tal de poder ac-
cedir a aquestes subvencions, els
interessats hauran d’acreditar
que són els titulars del compta-
dor del subministrament. “Ara
més que mai es necessita el su-

port de l’Ajuntament per poder
tirar endavant i per aquesta raó
es posa en marxa aquest primer
programa de subvencions”, ha
assenyalat Albiol, que ha afegit
que l’ajut no arribarà “a qui no
el mereix, als que ocupen habi-
tatges de manera il·legal i con-
flictiva”. La previsió és que -en
col·laboració amb l’AMB- es pu-
guin destinar fins a l’any 2023
un total de 2,5 milions d’euros a
aquest programa d’ajudes, que
pretén “pal·liar l’impacte eco-
nòmic de la crisi sanitària en les
persones més grans de la ciutat”.

Una metgessa de Can Ruti,
entre els casos de reinfecció

CORONAVIRUS4Una metgessa
de l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona és una de les qua-
tre persones que s’han contagiat
per segona vegada per coronavi-
rus a Catalunya. Segons ha con-
firmat en declaracions a RAC1 el
cap del Servei de Malalties In-
feccioses de Can Ruti, el doctor
Bonaventura Clotet, entre els in-
fectats també hi ha un metge de
l’Hospital de Palamós, que es
troba ingressat a l’hospital ba-
daloní. “Segur que hi ha molts
més casos de reinfecció a l’estat
espanyol que han passat inad-

vertits. Tenen poca transcen-
dència perquè són lleus. Però
pot dependre molt de la quanti-
tat de virus a què t’exposis”, ha
assenyalat Clotet, que apunta
que les reinfeccions s’haurien
produït perquè els afectats no van
produir prou anticossos. En
aquest sentit, la professió de dos
dels afectats els obliga a exposar-
se a més càrrega viral de mane-
ra repetida, fet que fa augmentar
les probabilitats de reinfectar-se.
Clotet també ha insistit en la
necessitat de continuar protegint-
se amb les mesures preventives.

Shakira encén les xarxes amb
un vídeo patinant a la Mora

FAMOSOS4La cantant colom-
biana Shakira ha encès les xar-
xes amb un vídeo on se la pot
veure patinant al barri de la
Mora de Badalona. Les imatges
-publicades el passat dissabte a
través del perfil oficial de l’artista
a diverses plataformes- acumu-
laven en poc més de 48 hores
més d’un milió de visites i milers
de reaccions. Entre les persona-
litats que s’han fet ressò del ví-
deo hi ha l’alcalde de Badalona,

Xavier García Albiol, que va
compartir les imatges acom-
panyant-les d’un missatge: “Es-
tem encantats que vinguis a pa-
tinar a la nostra ciutat. Estàs a
casa teva i esperem veure’t més
sovint”. La reacció a les paraules
del popular no es feia esperar i
el portaveu d’ERC, Alex Mon-
tornès, acusava Albiol d’haver fet
menys per la imatge de la ciutat
en 29 anys com a regidor que
Shakira en 19 segons.

Polèmica | La Guàrdia Urbana, sense aigua per impagament
El Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) de la Guàrdia Urbana de Badalona ha denun-
ciat que les instal·lacions del cos es troben sense subministrament d’aigua per impaga-

ment de factures a l’empresa encarregada per part de l’Ajuntament de Badalona.
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L’Esperit Sant impulsa l’alta
24 hores després del part

SALUT4L’Hospital de l’Espe-
rit Sant de Santa Coloma de
Gramenet està impulsant un
servei d’acompanyament que
permet donar l’alta a les dones
només 24 hores després del
part. Aquesta iniciativa permet
reduir considerablement l’esta-
da hospitalària de les mares i els
nadons, afavorint el seu des-
cans i recuperació, sense perdre
l’atenció i assessorament pro-
fessional, que es du a terme al
domicili de les pacients. El pro-
grama d’atenció domiciliària va
començar a implementar-se

amb l’esclat de la pandèmia i és
possible gràcies a la coordinació
entre el Servei de Ginecologia i
Obstetrícia de l’Esperit Sant, el
Servei de Pediatria de l’Hospital
Germans Trias i Pujol i les lle-
vadores del departament d’A-
tenció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva (ASSIR) dels Centres
d’Atenció Primària (CAP) de
Santa Coloma, que són les en-
carregades de realitzar la visita
a domicili 48 hores després del
part i de fer el seguiment de la
mare i del nadó. La participació
en el programa és voluntària.

SEGURETAT4La percepció d’in-
seguretat al barri de Singuerlín
de Santa Coloma de Gramenet
va portar un grup de ciutadans
a impulsar la setmana passada  a
través de les xarxes socials una
patrulla veïnal per “prevenir”
el barri de possibles actes delic-
tius i pal·liar la falta de mitjans
de la policia. La iniciativa -de la
qual es va fer ressò El Periódico-
no va tenir una gran acollida en-
tre els veïns de la zona i, després
d’organitzar una primera batu-
da, els impulsors van decidir
desmantellar el grup només 24
hores després de la seva creació.

“Tenim tota la confiança en
els cossos policials. Treballa-
rem amb ells sense la necessitat
de muntar patrulles veïnals, que
poden fins i tot ser contrapro-
duents en la tasca policial”,
apuntava un dels organitzadors
en un missatge a les xarxes, on
assegurava que “la discreció és la
nostra gran aliada” per anar mi-
llorant el barri dia a dia. 

A la publicació, els impul-
sors de la iniciativa expliquen

que la decisió  de desmantellar
la patrulla respon al “segui-
ment pràcticament escàs” que
ha tingut entre els veïns la pro-
posta, que necessitaria un su-
port molt més gran per tal de
ser factible, i consideren que és
millor deixar qüestions com
aquestes en mans dels cossos
de seguretat de la ciutat.

En aquest sentit, la creació el
passat juliol de la Unitat de Se-
guretat i Intervenció Ràpida
(USIR) de la Policia Local de
Santa Coloma vol donar res-
posta a aquesta percepció d’in-
seguretat, posant a disposició de
la ciutadania un equip d’agents
especialitzat en  la prevenció i re-
pressió de la delinqüència.

Una patrulla de la Policia Local al barri de Singuerlín. Foto: Barri de Singuerlín

La patrulla veïnal efímera de
Singuerlín: 24 hores d’història

Equipaments | Reobren les quatre biblioteques
Les quatre biblioteques de Santa Coloma de Gramenet -la Central, la de Can Pei-
xauet, la del Fondo i la de Singuerlín- han obert les seves portes aquesta setmana
unificant tots els equips de treball disponibles per poder donar servei als veïns.
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Sant Adrià

Tret de sortida a les multes a 
la Zona de Baixes Emissions

MOBILITAT4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona ha començat
a multar els conductors que cir-
culin sense distintiu ambiental
per la Zona de Baixes Emis-
sions (ZBE). L’entrada en vigor
del règim sancionador -que pre-
veu multes d’entre 100 i 500 eu-
ros en funció de la infracció i el
tipus de vehicle- estava prevista
per al passat 1 d’abril, però va
quedar ajornada amb el decret
d’estat d’alarma per la pandèmia
del coronavirus. Els vehicles
afectats per la regulació no po-
dran accedir a l’interior de la ZBE

de dilluns a divendres des de les
set del matí fins a les vuit del ves-
pre. Aquesta restricció d’accés no
només inclou la ciutat de Barce-
lona, sinó que també afecta qua-
tre municipis més de l’AMB:
Cornellà de Llobregat, Esplu-
gues, l’Hospitalet i Sant Adrià. El
règim sancionador, però, preveu
una moratòria de diversos mesos
només aplicable a furgonetes i
vehicles pesants sense distintiu
ambiental i a motos o cotxes
d’autònoms amb rendes baixes
que utilitzin el vehicle per des-
plaçar-se a la feina.

TRIBUNALS4El patriarca del
barri de la Mina Àngel Amaya
Montero -conegut com a Tío
Cristina- ha reconegut que va co-
brar en metàl·lic del regidor del
PSC a l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs Juan Carlos Ra-
mos per vigilar pisos de protec-
ció oficial. Segons recull l’ACN,
en la primera jornada del judi-
ci per un presumpte delicte de
prevaricació administrativa ce-
lebrada aquest dimarts, Amaya
ha arribat a un pacte amb la Fis-
calia i ha acceptat els fets descrits
a l’acusació, on es detalla com el
clan familiar rebia diners del
Consorci de la Mina per realitzar
unes tasques de vigilància que
oficialment estaven adjudica-
des a una altra empresa.

També ha admès els fets
José Fernández Franco, l’admi-
nistrador d’una de les empreses
darrere d’aquest entramat i l’en-
carregat de fer arribar els diners
en metàl·lic -emportant-se una
comissió- al regidor socialista,
que després suposadament pa-
gava al clan gitano.

Els altres dos acusats en la
causa són l’administrador de
l’empresa “pantalla” que va
guanyar el concurs oficialment i
Ramos, actualment segon ti-
nent d’alcaldia a Sant Adrià,
que s’enfronten a penes d’entre
7 i 12 anys d’inhabilitació per a
càrrec públic per un delicte de
prevaricació administrativa.

El cas va sortir a la llum
arran d’una investigació policial
per desmantellar possibles plan-
tacions de marihuana en aquests
pisos, ja que van comprovar
que gastaven molta electricitat
tot i estar teòricament buits.
Els agents, però, van trobar car-
tells del clan a les portes i vigi-
lants no autoritzats.

Els acusats en el judici celebrat dimarts a l’Audiència de Barcelona. Foto: ACN

Un patriarca admet haver cobrat
d’un regidor per vigilar pisos

Successos | Detenen un jove i dos menors per robatori violent
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 7 de setembre a Santa Coloma un jove de 21
anys i dos menors d’edat com a presumptes autors del robatori amb violència en una boti-
ga de mòbils de Sant Adrià. Els menors han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.  
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Mantenir viva la Festa Major
de Tiana a base de records

CULTURA4La pandèmia del co-
ronavirus ha impedit la cele-
bració enguany de la Festa Ma-
jor de Tiana, que s’havia de ce-
lebrar del 15 al 20 de setembre.
Amb l’objectiu de mantenir viu
l’esperit de la festivitat, des del
grup municipal de Junts per
Tiana han impulsat una inicia-
tiva que consisteix a compartir
records i vivències de les més de
50 edicions de la festa al muni-
cipi. A través d’una secció a la pà-
gina web de la formació i en di-
verses publicacions a les xarxes
socials, veïns de la població re-

corden els diferents actes de ce-
lebració que s’han dut a terme al
llarg dels anys i comparteixen
anècdotes, fotografies antigues o
cartells d’edicions anteriors, tot
acompanyat d’actuacions musi-
cals de diferents artistes de la ta-
lla de Pau Riba o Marc Parrot.
Entre les diferents iniciatives
obertes a la ciutadania hi ha
una llista de reproducció o play-
list de la plataforma Spotify on
es convida els veïns i veïnes a afe-
gir-hi les cançons que defineixen
o els recorden els moments vis-
cuts a la Festa Major.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Barcelona va anunciar la set-
mana passada la seva intenció
de mantenir oberts sense data
de tancament tots els equipa-
ments  habilitats durant la pan-
dèmia del coronavirus per aco-
llir persones en situació de vul-
nerabilitat, com són els pave-
llons cedits per la Fira de Bar-
celona o la casa de colònies que
el consistori va llogar per a joves
desemparats a Montgat. La de-
cisió de l’executiu encapçalat
per Ada Colau d’apostar per
continuar utilitzant les instal·la-
cions gairebé “al màxim d’ocu-
pació” -segons recull l’Agència
Catalana de Notícies (ACN)-
s’ha rebut amb sorpresa al mu-
nicipi del Barcelonès Nord.

Fonts de l’Ajuntament de
Montgat han assenyalat a Línia
Nord que no han rebut una no-
tificació oficial per part del con-
sistori barceloní i que s’han as-
sabentat de la decisió a través
dels mitjans de comunicació.
Per la seva banda, des de l’or-
ganització Superacció -l’entitat

encarregada de gestionar aquest
equipament- asseguren que l’ex-
periència des de l’arribada del
grup de 40 joves el passat abril
ha estat molt positiva, que la in-
tenció és continuar amb el pro-
jecte i que estan estudiant tras-
lladar-se de Montgat a un nou
espai que estigui situat a la ciu-
tat de Barcelona.

Segons informava l’Ajunta-
ment de Montgat en un comu-
nicat, l’objectiu d’acollir els joves
desemparats a la casa de colò-
nies era poder garantir-los unes
condicions adequades de confi-
nament en un espai amb tots els
serveis necessaris i on seguir
un projecte educatiu i de recu-
peració mitjançant l'esport.

Una de les activitats de l’organització Superacció. Foto: Superacció

Sorpresa per la decisió de Colau
de mantenir la casa per a joves

Serveis | Conveni amb l’Associació de Gent Gran de Tiana
L’Ajuntament de Tiana ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de

Gent Gran, jubilats i pensionistes del municipi per reforçar l’exercici de la seva acti-
vitat amb una ajuda econòmica corresponent a un import de prop de 4.700 euros.



Bàsquet | Arrenca la Lliga Catalana EBA 2020
El partit entre el filial de la Penya i els Maristes Ademar (diumenge a un
quart de set de la tarda) donarà el tret de sortida al grup badaloní de la

Lliga Catalana EBA. En aquesta primera jornada, els Dimonis descansen.

El dia més esperat des de prin-
cipis del mes de març ja és a to-
car: la Penya de Carles Duran tor-
na demà passat a les sis de la tar-
da a l’ACB amb el primer partit
del curs 2020-21 contra l’Unica-
ja. Els andalusos mantenen el
bloc del curs passat i han incor-
porat l’estat-unidenc Tim Ab-
romaitis, ex del Tenerife. 

El Joventut, per la seva ban-
da, va perdre l’últim amistós de
la pretemporada contra el BAXI
Manresa (93-89), però la sensa-
ció és que amb les arribades de
noms com Ante Tomic i Pau Ri-
bas, la recuperació de Simon
Birgander i Shawn Dawson i la
continuïtat de Neno Dimitrijevic
i Xabi López-Aróstegui, entre
altres, fan que la parròquia verd-
i-negra afronti l’arrencada del
nou curs amb optimisme.

L’inici, de fet, serà intens, ja
que en vuit dies, es jugaran dues

jornades més: divendres que ve
contra el Betis i dos dies més tard
a casa contra el Real Madrid.

CARA I CREU
I mentre l’ACB està a punt d’ar-
rencar, el que ja ha començat és
la Lliga Catalana Femenina 2 per
als equips del Barcelonès Nord...
amb resultats desiguals per a la
Penya i l’Snatt’s Sant Adrià.

Les de Dani José van vèncer
de forma clara al Josep Mora
contra la UE Mataró (43-62).
Helena López, amb 21 punts, va

liderar l’ofensiva adrianenca,
que es jugarà l’accés a la lluita pel
títol aquest diumenge a les 12 del
migdia al Marina Besòs contra el
BF Viladecans. Qui guanyi el
partit es classificarà.

Les badalonines, per la seva
banda, van caure a Barcelona
contra el Lima Horta (66-50) i
necessiten una carambola de re-
sultats per tenir opcions de su-
perar la primera fase. Sigui com
sigui, la Penya debutarà a l’O-
límpic aquest diumenge a les 5 de
la tarda contra el Segle XXI.

Un moment de l’amistós contra el Bàsquet Manresa. Foto: Bàsquet Manresa

Comença l’ACB: la Penya es
posa en marxa contra l’Unicaja

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

El CF Badalona debutarà 
a casa contra l’Hospitalet
Des d’abans-d’ahir, el CF
Badalona de Manolo
González ja coneix la data

i el rival de la seva estrena en la
Segona B 2020-21: serà el dia 17
o 18 del mes que ve i contra el
Centre d’Esports l’Hospitalet al
Municipal de Badalona. 

El primer desplaçament per
als escapulats serà una setmana
més tard al camp del Nàstic de
Tarragona. La configuració d’11

equips del subgrup 3-A farà que
el Bada descansi en la 10a jorna-
da de la primera volta (l’última
d’aquest 2020) i en la 21a de la
temporada (el cap de setmana del
20 i el 21 de març).

Els escapulats, doncs, conti-
nuen preparant-se per estar a
punt i ahir al vespre, quan ja s’ha-
via tancat aquesta edició de Línia
Nord, van jugar un nou amistós
contra el filial de l’Espanyol.

L’inici de la Primera Divisió 
s’avança a principis d’octubre

Era una possibilitat
que estava sobre la tau-
la i, des de dilluns pas-

sat, és una realitat: l’Industrias ja
sap que la temporada 2020-21
començarà el primer cap de set-
mana del mes d’octubre i no pas
el tercer, com estava previst ini-
cialment. La Comissió Gestora de
la Federació Espanyola (RFEF)
va donar llum verda al canvi de
data, que havien demanat els
clubs de la màxima categoria.

Esperant el calendari, els de
Javi Rodríguez segueixen jugant
partits de pretemporada (abans-
d’ahir van guanyar contra el Cer-
danyola). El pròxim enfronta-
ment de preparació serà aques-
ta mateixa tarda, contra el Sala10
Zaragoza, un altre equip de Pri-
mera Divisió. Abans de l’inici de
la lliga, els colomencs tornaran a
veure’s les cares contra el Peñís-
cola, ja que l’amistós contra el Ri-
bera Navarra es va suspendre.

| 12
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Què passa en una relació amorosa, es-
table però encara relativament jove,
quan un dels dos pren una decisió uni-
lateral que afecta directament el futur de
la parella? Això es planteja Marta Orriols
a la seva nova novel·la, que veurà la llum
aquest mes de setembre després dels
èxits d’Anatomia de les distàncies curtes i
Aprendre a parlar amb les plantes.

Llibres

Dolça introducció al caos
Marta Orriols

L’Aurora (Lolita Flores) i l’Emma (Sara
Moraleda) són una mare i una filla molt
unides, però amb punts de vista molt di-
ferents sobre la vida. L’Aurora, que és ví-
dua i manté un idil·li amb un astronau-
ta retirat, vol decidir sobre la vida de la
seva filla. L’Emma, jove i rebel, té un
promès que no agrada a la seva mare. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La fuerza del cariño
Magüi Mira

“El cinquè disc d’Els Amics marca un
abans i un després definitiu”. Aquesta fra-
se sobre l’àlbum El senyal que esperaves
es pot llegir a la pàgina web del grup. Pot-
ser ho diuen perquè és el primer disc que
publiquen com a trio, després que Eduard
Costa deixés la banda fa gairebé dos anys.
El que està clar és que és una de les es-
trenes més esperades de la temporada.

Música

L’últim paper al cinema de Rosa Maria Sar-
dà, que va morir el juny passat, és el d’a-
questa pel·lícula d’Ángeles Reiné: Salir del
ropero. L’estrena d’aquest film, que arri-
ba ara perquè es va haver de posposar
per la pandèmia, ha esdevingut una
mena d’homenatge a l’actriu. Completen
el repartiment David Verdaguer, Veróni-
ca Forqué i Ingrid García-Jonsson.

Pelis i sèries

Salir del ropero
Ángeles Reiné

El senyal que esperaves
Els Amics de les Arts

Festa de la Cervesa
Contra tot pronòstic, la setena edició de la Festa de la

Cervesa del Poble Espanyol de Barcelona continua enda-
vant. Programada del 18 al 27 de setembre, aquesta serà
l’entrega més especial de la festa des de la seva creació,
però mantindrà un tret important: l’entrada serà gratuïta
per als residents a Catalunya, tot i que caldrà reservar-la
prèviament per internet i l’aforament serà limitat. També
s’han augmentat els espais de celebració per tal d’evitar
aglomeracions. Sigui com sigui, hi haurà quinze varietats
de cervesa, menjar alemany, música en directe i tallers.

P A U  G A S O L

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans noms del bàsquet
Va ser el primer espanyol a guanyar un anell de l’NBA

Famosos

Ha sigut pare per primer cop
Li ha posat Elisabet Gianna a la seva filla, per Gianna Bryant

Allau d’afecte
El record a Kobe Bryant i la seva filla ha emocionat molt

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| RPG Maker MV
RPG Maker MV permet als jugadors crear el seu propi joc de rol a la Nintendo

Switch o a la PS4 i després compartir les seves creacions en línia amb la comunitat.

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia

El 6 de juliol de 1980 va néixer una estrella del bàs-
quet a Barcelona. Una estrella que creixeria a Sant
Boi de Llobregat, jugaria al primer equip del Barça i
acabaria fent el salt a l’NBA amb només 21 anys.

Aquest va ser l’inici de la llegenda de Pau Gasol, un
dels noms més internacionals del bàsquet català. El

gran dels germans Gasol ha jugat als Memphis
Grizzlies, a Los Angeles Lakers i als Chicago Bulls, en-
tre d’altres, i l’any 2009 es va convertir en el primer
espanyol a aconseguir un anell de l’NBA. Aquesta

fita la va assolir als Lakers de la mà del seu company
i inseparable amic Kobe Bryant, que va morir el pas-
sat mes de gener en un accident d’helicòpter. L’em-
premta de Bryant en la vida de Gasol és tan gran

que el català, que acaba de ser pare per primer cop,
li ha posat a la seva filla Elisabet Gianna. Gianna
Bryant era el nom de la filla de Black Mamba que

també va morir en aquell tràgic accident.  
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ES POT

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els 
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

DIA D

DECIDEIX-TE

RECOMPENSES

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

i SALUT

Setembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la

llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per pren-
dre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.
Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de

la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne con-
vençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la ma-
teixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’a-
quest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “re-
compenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

Consells per deixar de fumar

Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que 
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

Les claus

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar 
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat 
i buscar recompenses alternatives al tabac
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