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L’alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol, es va presentar di-
jous de la setmana passada al ba-
rri de la Salut amb la confiança
del futbolista que sap que juga a
casa. L’escenari -una de les zones
de la ciutat on la seva candida-
tura va obtenir més vots- sem-
blava propici per acollir un acte
contra l’ocupació il·legal, una
problemàtica especialment pre-
sent a la zona. Jugar a casa,
però, no sempre és sinònim de
victòria i el que havia de ser un
acte més de campanya per donar
suport a la proposta de llei que
els populars defensen al Congrés
dels Diputats ha acabat girant-se
en contra del govern municipal

i precipitant l’esclat d’un males-
tar que portava latent des de feia
diverses setmanes.

“És cert que hi ha una part de
l’ocupació que no és conflictiva,
però lamentablement no és la
majoria. Necessitem plantejar un
canvi de lleis que permeti actuar
en aquestes situacions per evitar
que els que es dediquen a ocupar
de manera conflictiva, creant
problemes amb la resta de veïns,
se surtin amb la seva”, apunta-
va Albiol en el seu discurs, on la-
mentava el deteriorament que,
segons ell, ha patit el barri en els
últims cinc anys.

La compareixença del po-
pular -que acudia a la Salut
acompanyat del president del PP
a nivell estatal, Pablo Casado, i
del president de la formació a
Catalunya, Alejandro Fernán-
dez- va ser rebuda amb una

gran escridassada per part d’u-
na concentració de prop de mig
centenar de persones, que pro-
testaven pel que consideraven

que era una “criminalització dels
ocupes”. Entre els manifestants
hi havia membres del consisto-
ri com la líder de Guanyem, Do-
lors Sabater, o el regidor de
JxCat, David Torrents, i diverses
entitats, com l’Associació AMB-
TU o la Plataforma Sant Roc
Som Badalona. 

Els actes de protesta conti-
nuarien dissabte amb una nova

convocatòria encapçalada per
diverses plataformes sota el lema
Badalona contra la pobresa i
que va aplegar unes 150 perso-
nes per reclamar un nou Consell
de l’Habitatge.

COMISSIÓ I MANIFEST
El testimoni reivindicatiu el va
agafar dimarts la Federació d’As-
sociacions Veïnals de Badalona
(FAVB) i els sindicats de CCOO
i UGT, que van entrar una peti-
ció al registre de l’Ajuntament
per demanar la creació d’una co-
missió per consensuar mesures
per solucionar els greus proble-
mes que pateix el municipi a cau-
sa de la pandèmia i així ajudar les
famílies vulnerables.

Les últimes a pronunciar-se
al respecte han estat una qua-
rantena d’entitats locals que,
agrupades per la xarxa Baix Be-

sòs Cooperatiu, han impulsat el
Manifest  pel Futur de Badalo-
na, un document per reclamar
un pla de xoc per a la recons-
trucció socioeconòmica i cultu-
ral sense perdre de vista la ne-
cessitat de projectar el municipi
a llarg termini.

RECURSOS PÚBLICS
Des dels grups d’ERC i de Guan-
yem han denunciat que, per a l’ac-
te a la Salut, el govern va fer ser-
vir recursos públics i demanen
més informació sobre els efectius
policials desplegats. Els republi-
cans també reclamen a Albiol
que iniciï els tràmits per declarar
Badalona com a àrea amb mer-
cat d’habitatge tens per tal de re-
gular el preu del lloguer. Pel que
fa al PSC, el regidor Rubén Gui-
jarro ha anunciat una moció per
un pla de reconstrucció.

Fartsde lapolíticad’aparador
» Albiol torna a estar al centre de la polèmica després de l’acte contra l’ocupació il·legal a la Salut
» Entitats i sindicats de Badalona exigeixen mesures urgents per a la reconstrucció socioeconòmica

Anton Rosa
BADALONA

A l’esquerra, l’alcalde Xavier García Albiol acompanyat del president del PP, Pablo Casado, i, a la dreta, la presentació del Manifest pel Futur de Badalona. Fotos: ACN i XES

Albiol va ser rebut 
amb una escridassada
per part de mig
centenar de persones
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Acabo de sentir que
els i les MIR, que han
estudiat 6-7 anys, han

fet guàrdies de 24 hores des de l’ex-
plosió de la pandèmia, cobren un sou
base per treballar de 8h a 17h que... NO
ARRIBA A 1.000 EUROS. Em sembla
tan demencial que he hagut d’apujar
la ràdio per si no ho havia sentit bé.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara que es parla de
baixa assistència a l’es-
cola entre la comunitat

gitana és important assenyalar les con-
dicions estructurals. Una d’elles és la SE-
GREGACIÓ. A les escoles amb més di-
versitat entre l’alumnat tenen aquests
dies moltes menys faltes. Això té res-
ponsables. 

@paurodra

Ayuso no lucha con-
tra una pandemia: lo
hace contra los que la

padecen. Con refuerzo de fuerzas po-
liciales y medidas discriminatorias que
se ceban con el sur y las zonas humil-
des, pero no con inversiones en sus bar-
rios y pueblos, y un refuerzo de am-
bulatorios y transporte público.

Un cantant famós està
passant per un moment

emocional difícil que se-
gurament ha derivat en una depressió
amb trastorn bipolar. La malaltia li fa-
ria actuar d'aquesta manera que di-
verteix tant a tothom. Conseqüències
de ser uns ignorants en salut mental.
Així es perpetua l'estigma.

@lluciaramis@anluma99@paullonch
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La lupa

per Pedro Jesús Fernández   

Torna la marea

Possiblement no tothom sàpiga que, el di-
lluns 14 de setembre a les onze del matí,
els pensionistes ens vam tornar a con-
centrar a la plaça de la Vila, com havíem
fet tots els dilluns abans de la pandèmia.

Després de quasi sis mesos d’inacti-
vitat parcial a conseqüència del confina-
ment –obligats per la maleïda pandèmia
que ha causat moltes morts de gent gran
per la irresponsabilitat i la pèssima ges-
tió d’alguns governs, en el nostre cas, el go-
vern de la Generalitat– les i els pensio-
nistes tornem a estar al carrer lluitant pels
nostres drets socials en general i, en par-
ticular, per unes pensions dignes i ac-
tualitzades cada any segons l’increment
de l’IPC.

Hem dit inactivitat parcial
perquè som molts els que
hem continuat treballant, en-
cara que de forma telemàtica,
per garantir que es pogués ce-
lebrar la IV assemblea estatal.

Aquesta assemblea havia
de celebrar-se el passat mes
de març, però uns dies abans es va de-
cretar el confinament a tot l’Estat i, encara
que es va intentar celebrar de forma
presencial més tard, finalment es va de-
cidir fer-la de forma no presencial entre
els dies 4 i 9 de setembre.

Tot i el repte que suposa treballar de
forma telemàtica, ens hem de felicitar, ja
que l’experiència va ser tot un èxit.

Es va aconseguir, malgrat les dificul-
tats i els intents d’alguns de boicotejar-la,
la participació de 42 persones elegides per
les assemblees durant més de 25 hores. Al
llarg de tres sessions, es va poder delibe-
rar, debatre i decidir sobre tot allò que ens
preocupa i afecta els i les pensionistes.

Es va iniciar l’assemblea amb un re-

cord molt especial per a totes les perso-
nes mortes, especialment les que vivien
en residències, convertides en autèntiques
“cases dels morts”, per l’abandó i les re-
tallades en els serveis públics efectuades
pels governs de dretes. Per això, dema-
narem responsabilitats a tots els culpables
d’aquestes morts.

És cert, i no podem relaxar-nos, que
vivim temps molt complicats i la dreta,
amb la complicitat de la caverna medià-
tica, no deixarà de pressionar el govern
central per aconseguir que es retallin les
pensions, amb l’excusa que el sistema ac-
tual és insostenible.

I, en aquest cas, tenen raó: l’actual sis-
tema no és sostenible.

El desequilibri actual entre ingressos
i despeses està ocasionat pel fet que,
amb la guardiola de les pensions, es pa-
guen moltes altres coses que no haurien
d’estar a càrrec de la Seguretat Social. Són
les anomenades despeses impròpies.

Entre altres coses, es paguen les tari-
fes planes dels autònoms, el règim espe-
cial agrari i el sistema d’empleats de la llar.
Tot això suposa una càrrega de quasi
2.000 milions d’euros. També les pres-
tacions per naixement i l’atenció als fills,
que pugen 3.000 milions més. I, sobre-
tot, a la guardiola de les pensions es car-
reguen els pagaments de les polítiques no
contributives, com els pagaments per
viduïtat, orfandat i altres. La suma d’a-

questes últimes despeses és d’11.000 mi-
lions d’euros més. En total, totes les des-
peses impròpies sumen més de 22.000
milions d’euros. És això el que genera el
problema.

Per això, és necessari que aquestes
despeses surtin dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat i no de la guardiola dels pen-
sionistes. Així s’aconseguiria augmentar
les pensions segons l’increment de l’IPC
i també millorar altres pensions, clara-
ment injustes i insuficients per garantir po-
der viure amb dignitat.

No és cert que el que cobrem els i les
pensionistes espanyols sigui molt més que
el que cobren a altres països d’Europa. Tot
el contrari. A Espanya, la pensió mitjana

és de 934 euros (en el cas de
les dones, les pensions que re-
ben són un 37% inferiors a les
dels homes) i les despeses
destinades a pagar els pen-
sionistes està per sota de la
mitjana europea. Espanya
destina el 10,9% del PIB a les

pensions, mentre que la mitjana europea
és del 12,4%, arribant en alguns països al
16,2% (és el cas d’Itàlia).

Per això, les i els pensionistes hem de
continuar omplint les places de les nos-
tres viles, amb les mesures de seguretat
que recomanen les autoritats sanitàries,
per defensar allò que és nostre. Les pen-
sions no han de ser moneda de canvi ni
han de servir per pagar altres despeses.
Són un dret fonamental i, com a tal, han
d’estar blindades constitucionalment. La
nostra pensió no és un regal de ningú, sinó
el fruit de l’esforç del nostre treball.

Per això, governi qui governi, conti-
nuarem defensant les nostres pensions i,
sobretot, les de les futures generacions. 

Les pensions no han de ser 
moneda de canvi ni han de servir 

per pagar altres despeses

Els semàfors

Xavier García Albiol
L’alcalde de Badalona, Xavier García Al-
biol, torna a estar al centre de la polèmi-
ca aquesta setmana després d’un acte
contra l’ocupació il·legal a la Salut, així
com per l’anunci de la “nova” Unitat de
Policia de barri de la Guàrdia Urbana.

pàgina 8

Joventut
En la seva estrena a l’ACB, la Penya de
Carles Duran va tornar a mostrar mo-
tius perquè l’afició s’il·lusioni. L’equip
va remuntar per derrotar l’Unicaja i en
els pròxims dies afrontarà dos reptes: la
visita al Betis i un partit contra el Madrid.

pàgina 12

AMB
L’Àrea Metropolitana de Barcelona

(AMB) ha posat en funcionament du-
rant aquest mes de setembre dues no-
ves zones verdes al Barcelonès Nord: 
el parc de Can Bada, a Badalona, i el

parc de la Riera d’en Font, a Montgat. 
pàgina 11
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El caos i l’incompliment de me-
sures sanitàries en molts instituts
catalans comporta un elevat risc
de contagi del professorat, de l’a-
lumnat i de la resta del personal.
El Departament ens diu que els
grups estables d’alumnes barra-
ran el pas a la Covid-19, però els
alumnes es continuen barrejant
durant el pati i durant les entra-
des i sortides al centre. A més,
moltes aules resten sense distàn-
cia de seguretat o sense possibili-
tat de ventilació. D’altra banda,
els equipaments de protecció no
han arribat o, si ho han fet, ha es-
tat en quantitats insuficients, de
baixa qualitat i no homologats.
Les distàncies de seguretat no es
mantenen amb reunions de do-
cents en espais reduïts i, de vega-
des, es fan sense mascareta per-
què aquestes no han arribat o són
minses. També alguns professors
en contacte amb alumnes posi-
tius en Covid-19 han estat convi-
dats a continuar amb les classes.
També hi ha hagut alumnes que
no s’han deixat prendre la tem-
peratura i el director els ha per-
mès l’entrada, o d’altres que se’ls
ha permès no posar-se la masca-
reta a l’aula. En fi, aquest desga-
vell no el sap corregir el Departa-
ment per moltes declaracions que
faci. El rebrot serà imminent.

Covid a l’escola
per David Rabadà

Les millors
perles

Samuel L. Jackson s’ha adreçat a Donald Trump en català. “Que et
fotin”, li ha dit l’actor al president dels Estats Units. Una expressió
que, de fet, li ha repetit en altres llengües, com l’euskera, l’islan-

dès i l’esperanto. Ho ha fet en un vídeo viral que ha omplert les xar-
xes de comentaris i ha augmentat l’estima dels catalans per Jackson.

Una taula de surf recorre tota sola 8.000 quilòmetres en
dos anys. El surfista Doug Falter va perdre la seva taula el
2018 a Hawaii i ara l’han trobat a les Filipines. Han sabut

que era la mateixa taula perquè duia una inscripció que ha estat
clau en la recerca del propietari.

Quedar-se a l’atur en plena pandèmia és molt dur, i més si tens
60 anys. Però a grans problemes, grans solucions. Això devia
pensar Paul Marks, un home escocès que es va trobar en

aquesta situació i va decidir penjar un vídeo a LinkedIn fent flexions
per demostrar que estava en forma. Ha rebut més de 100 ofertes.

El món de la moda ens té acostumats a tendències que la
majoria no som capaços d’entendre. Gucci ha estrenat uns
pantalons texans que valen 750 euros. La peculiaritat?

Són uns pantalons bruts, plens de taques d’herba, com si els
hagués portat una criatura mentre jugava al parc.

Prendre unes pastilles una nit a Dublín i despertar-se tres dies
després en una banyera a França, sense tenir ni idea de com hi
has arribat. Li va passar a Johnny Depp, tal com ell mateix ha

explicat fa pocs dies al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on ha
presentat un documental que parla sobre drogues.

A les xarxes

@rsalmurri: 20.687. Rècord de signatu-
res que deixen Bartomeu més tocat que
mai. En pandèmia, sense partits i en 14
dies... I el president no pensa dimitir. 

@PouBoada: Segons el doctor Argimon,
a Catalunya es reduirà la quarantena de
catorze a deu dies d’aïllament per als con-
tactes amb un positiu de Covid-19.

#De14A10Dies

@aberron: ¿Quién necesita médicos y ras-
treadores teniendo retórica y banderas
para combatir el virus? Y Madrid es Es-
paña dentro de España.

#CaosAMadrid #MésQueUnaMoció

Aire fresc

La cura de la vegetació urbana
per Estanis Alcover i Martí

La presència de la vegetació als
espais públics i privats és un
mitjà per millorar les condicions
de vida física, psíquica i estètica
de la població, especialment en
l’hàbitat popular. Segons el Pac-
te Verd Europeu –full de ruta per
dotar la UE d’una economia sos-
tenible–, els criteris de selecció,
organització i implantació de la
vegetació urbana permetran la
satisfacció de determinats re-
queriments, tant ambientals com
morfològics, sanitaris, sociològics,
simbòlics, tecnològics, etc. D’a-
cord amb això, podran complir
certes funcions, com la millora de
la qualitat estètica de les zones ur-
banes i la millora del manteni-
ment ecològic, per quan la vege-
tació pot exercir algunes funcions
benèfiques ecològicament, com
purificar l’aire, nogensmenys.

A conseqüència del fet que
l’Ajuntament i les institucions
responsables no poden exercir les
seves funcions adequadament,
Badalona s’ha vist desproveïda
d’una planificació d’acord amb el
creixement poblacional, amb la
consegüent escassetat d’arbres en
els diferents espais urbans, es-
cassetat agreujada per la falta de
manteniment. D’un temps ençà,
la cura de la vegetació urbana a
Badalona és testimonial, tot i el
toc positiu del nou i petit parc de
Can Bada, a tocar de l’avinguda
del President Companys.

És una evidència que els ar-
bres dels nostres carrers i places

no estan ben cuidats. Les pal-
meres, que tant van proliferar pel
nostre terme municipal, moren
o cauen una darrera l’altra, i els
arbres dels carrers més perifèrics,
o de barris sencers com el de Pro-
grés, estan en un estat lamenta-
ble (feu un tomb pel carrer de
Guifré). L’arbrat, en general, no
es poda adequadament i, fruit de
la manca de manteniment, molts
romanen mig secs o agostejats en
els seus escocells. En centenars
d’ubicacions on abans hi havia un
arbre ara hi ha una vegetació ex-
uberant, absolutament lliure,
que dificulta el pas dels vianants
i que, a més, és un cau d’insectes.

Els qui considerem els arbres
com a espècies vives, dignes de
respecte i cura, aquesta deixa-
desa ens resulta especialment pe-
nosa i impròpia d’un Ajuntament
que s’autopresenta com me-
diambientalment sensible i que,
en efecte, en altres temes així ho
demostra. Però no en aquest. No
té sentit plantar arbres si després
no es podran cuidar. És fona-
mental dotar de mitjans el ser-
vei de Parcs i Jardins perquè es
realitzi el manteniment adequat
de la vegetació urbana, la qual
cosa implica la cura de terra,
poda i supervisió del reg. Només
així, des d’una cura extensa,
sense jerarquies, podrem tenir
una ciutat amable, on la vida ve-
getal, animal i humana siguin
considerades amb la importàn-
cia que realment tenen.

La clau
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SALUT4El Govern català va
aprovar dimarts l’execució im-
mediata dels projectes per cons-
truir dos nous edificis polivalents
a l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona i a l’Hospital de
Bellvitge de l’Hospitalet de Llo-
bregat. La Comissió d’Urbanis-
me de Catalunya ja va donar
llum verda la setmana passada a
aquestes dues ampliacions del
parc de llits, que han quedat
exemptes de llicència urbanísti-
ca “per raons d’urgència i d’in-
terès públic excepcional” i que
permetran disposar, en conjunt,
de 216 nous llits d’UCI.

En el cas de Can Ruti, la in-
tenció de Salut és construir un
nou edifici de cinc plantes amb
ús sanitari-assistencial al pati pa-
vimentat al sud de l’edifici prin-
cipal, davant l’aparcament. Se-
gons recull l’ACN, el bloc s’erigirà
mitjançant un sistema estructu-
ral prefabricat i oferirà una ca-
pacitat màxima de 108 llits d’U-

CI i una superfície útil d’uns
2.539 metres quadrats. La su-
perfície total construïda serà de
5.105 metres quadrats.

RESTRICCIONS D’ACCÉS
Amb l’objectiu de reduir l’excés
de trànsit de persones a les ins-
tal·lacions i en el marc de l’actual
situació sanitària, la direcció de
l’hospital badaloní ha posat en
marxa noves mesures per res-

tringir els accessos a les instal·la-
cions tant dels pacients com dels
professionals sanitaris. Pel que fa
als usuaris, només podran acce-
dir al recinte si tenen una visita
o ingrés programat o si s’han de
sotmetre a una cirurgia major.

Per altra banda, i com a molts
hospitals catalans, els metges
interns residents de Can Ruti
s’han sumat a la vaga per recla-
mar millors condicions laborals.

Un dels espais de la zona d’urgències de l’hospital de Can Ruti. Foto: ACN

Llum verda a l’ampliació de 
Can Ruti i noves mesures d’accés

» L’hospital augmentarà el parc de llits amb 108 noves places
» En marxa un pla per controlar l’entrada de pacients i professionals

Dures crítiques a Albiol 
per la “nova” unitat de policia

SEGURETAT4L’alcalde Xavier
Garcia Albiol va anunciar di-
lluns la recuperació de la Unitat
de Policia de barri de la Guàrdia
Urbana de Badalona, un servei
de patrullatge “de proximitat”
que comptarà amb 48 agents
que es desplegaran pels barris de
la ciutat perquè els veïns puguin
“viure i passejar segurs”. Se-
gons el popular, aquest depar-
tament es va eliminar durant la
darrera legislatura, un extrem
que nega el delegat del Sindicat
de Funcionaris de Policia, Raúl
Pérez, que apunta que la unitat
“ja existeix amb els mateixos
horaris i les mateixes condi-

cions”. “Ens hem quedat per-
plexos. Albiol va implantar el
servei amb el torn partit i fins a
les cinc de la tarda, Sabater va fer
dos torns perquè el servei arri-
bés fins a les deu de la nit i així
s’ha mantingut fins ara”, ha ex-
plicat en declaracions a l’ACN
Pérez, que ha admès, però, que
recentment la unitat havia que-
dat “tocada” per jubilacions i per
la Covid-19. En la mateixa línia,
la líder de Guanyem, Dolors Sa-
bater, assegura que no es tracta
duna “innovació”, ja que aquest
servei va ser un dels punts forts
del model policial que va im-
pulsar com a alcaldessa.

El Parlament aprova crear 
un Consorci per a la C-31

INFRAESTRUCTURES4El Par-
lament de Catalunya ha aprovat
una resolució per impulsar la
creació d’un Consorci que per-
meti desplegar el Pla Director
Urbanístic (PDU) de transfor-
mació de l’autopista C-31 al seu
pas pels municipis de Badalona
i Sant Adrià de Besòs.

Amb aquesta resolució, el
Parlament dona el seu vistiplau
a posar a disposició dels ajun-
taments de les dues poblacions
del Barcelonès Nord una eina
específica per tal de posar sobre
el terreny el PDU mentre s’a-

vança en paral·lel en la trami-
tació del llargament reivindicat
pla que ha de transformar
aquesta zona limítrof. “Aquesta
eina ha de poder ser l’instru-
ment d’una ambició: transfor-
mar l’autopista, guanyar ciutat
i esdevenir un millor lloc per
viure”, ha assenyalat a través de
les xarxes socials el secretari
general del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat, Ferran Falcó, que es
mostra confiat de l’èxit de la pro-
posta tant al Ple municipal de
Badalona com al de Sant Adrià.

El servei de transport adaptat,
cedit un any més a l’AMB

SERVEIS4Ple de l’Ajuntament
de Badalona va aprovar dilluns
la renovació del conveni per a la
delegació a l’AMB de les com-
petències en la prestació del
servei de transport adaptat per
a persones amb discapacitat i
mobilitat reduïda. En una sessió
extraordinària, els grups muni-
cipals van donar el vistiplau per
unanimitat a prorrogar aquesta
cessió un any més fins al se-
tembre del 2021. Des de l’opo-

sició es va reclamar al govern que
tingui en compte les reclama-
cions dels usuaris -recollides
per entitats com Deixem de Ser
Invisibles- que demanen una
major flexibilitat en el nombre de
viatges permesos, que segons
l’actual conveni és de només
vuit viatges al mes. També es va
instar el consistori a comptar
amb les associacions per redac-
tar el nou conveni i a incremen-
tar la partida pressupostària.

Teatre | El Círcol reobre amb els monòlegs de ‘DES-FASE’
El teatre d’El Círcol de Badalona ha tornat a obrir les seves portes aquesta setmana
amb l’estrena de DES-FASE: històries d’un confinament, un recull de monòlegs hu-

morístics que van ser ideats durant les setmanes de quarantena per la pandèmia. 
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Un seminari presenta 15
mesures contra la prostitució
FEMINISME4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet va
organitzar dilluns -en col·labo-
ració amb l’espai feminista de re-
cursos per a les dones de la CIBA
i altres entitats com Feminici-
dio.net- un seminari internacio-
nal en línia sobre explotació se-
xual que va comptar amb la par-
ticipació de més de 2.200 per-
sones. La iniciativa va permetre
consensuar un total de quinze

mesures -votades pels mateixos
participants- en contra de la
prostitució i per avançar en favor
d’una llei abolicionista. Entre
les diferents propostes que van
sorgir de la participació dels as-
sistents hi ha la penalització dels
consumidors, l’oferiment de su-
port socioeconòmic i psicològic
a les supervivents o promoure
campanyes de sensibilització i
d’educació sexo-afectiva.

Protesta per reclamar 
la reducció del trànsit rodat

MOBILITZACIONS4Mig cente-
nar de persones es van concen-
trar a la rotonda de l’avinguda de
la Generalitat de Santa Coloma
de Gramenet aquest dissabte
per exigir una reducció “dràsti-
ca” de l’ús del vehicle privat i del
trànsit rodat a la ciutat. La pro-
testa es va dur a terme en el marc
de la iniciativa Confinem els
cotxes. Recuperem la ciutat,
que va organitzar diverses mo-
bilitzacions aquest cap de set-

mana a altres poblacions  com
Vilassar de Mar o Lleida. Les
concentracions van ser estàti-
ques i en tot moment es va res-
pectar la distància de seguretat
entre els participants. En el cas
de Santa Coloma, la protesta
convocada per l’entitat Rebel·lió
o Extinció Gramenet va comptar
amb la presència de represen-
tants del grup municipal d’En
Comú Podem Santa Coloma i del
CDR Gramenet.

EQUIPAMENTS4El sindicat
d’Empleades Públiques de l’A-
juntament de Santa Coloma de
Gramenet (EPA) ha presentat un
recurs per impugnar les bases de
selecció de personal per a la
CIBA, l’espai feminista de re-
cursos i serveis per a dones in-
augurat el passat març. Segons
apunten des de l’agrupació de
treballadors, els requisits per
optar a aquests nous llocs de fei-
na s’haurien establert de forma
“unilateral i opaca” i sense una
“negociació prèvia”, tal com es-
tipula el conveni.

“En les bases s’incompleix
de forma deliberada el requisit
obligatori d’acreditar el conei-
xement de la llengua catalana en
les convocatòries de personal
per a les administracions locals”,
assenyala en un comunicat el sin-
dicat, que veu en aquest incom-
pliment un “interès” per part
del consistori per fer un “vestit a
mida” per a algun dels candidats.
Entre els requisits -segons la
versió sindical- no només no
s’exigeix el nivell C1 de català,

sinó que  tampoc es contempla
examinar els aspirants que no
disposen del títol, tal com esta-
bleix el conveni. Per resoldre
aquesta “irregularitat”, les bases
inclouen un “compromís”, on es
garanteix que el candidat assoli-
rà el nivell en el termini d’un any.
Des de l’EPA consideren que
això suposa un “greuge compa-

ratiu” pel que fa a la resta de tre-
balladors del consistori i alerten
que les bases poden derivar en la
contractació d’empleats que no
compleixen un requisit “obliga-
tori i imprescindible” per treba-
llar a l’administració. El govern
local ha denegat la suspensió de
la selecció, però encara no s’ha
pronunciat sobre el recurs.

Un dels espais de l’edifici de la CIBA de Santa Coloma. Foto: ACN

La selecció de personal per a la
CIBA, impugnada per “opaca”

Serveis | Grameimpuls contracta 106 treballadors a l’atur
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha contractat a través de l’empresa mu-

nicipal Grameimpuls un total de 106 persones que es trobaven en situació d’atur i
amb dificultats per accedir al mercat laboral dins el pla d’ocupació ‘Treball als barris’.
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Sant Adrià

Josep Maria Monferrer recull
la Creu de Sant Jordi 2020

PREMIS4L’educador Josep Ma-
ria Monferrer va recollir dilluns
la Creu de Sant Jordi 2020 en re-
coneixement a la seva tasca du-
rant els últims 45 anys al barri de
la Mina de Sant Adrià de Besòs,
on va exercir durant molts anys
com a mestre i on ha impulsat
l’Arxiu Històric del Camp de la
Bota i de la Mina. 

En una cerimònia d’entrega
marcada per l’actual situació sa-
nitària -en comptes de celebrar-
se al Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) va tenir lloc al Saló
de Sant Jordi del Palau de la Ge-
neralitat de Catalunya en petit
format-, Monferrer va acceptar
recollir el guardó com a repre-
sentant de tots els col·lectius i pla-
taformes veïnals que treballen in-

cansablement a la zona. “Aquest
premi el mereix molta més gent.
És veritat que són 45 anys picant
ferro fred a la Mina i que l’edat té
el seu pedigrí, però aquest és un
premi col·lectiu”, assenyala en de-
claracions a Línia Nord l’educa-
dor i historiador, que va rebre
amb sorpresa el passat març la
notícia del reconeixement a la
seva persona.

JORDI MONÉS PUJOL-BUSQUETS
Un dels moments més emotius
de la cerimònia d’entrega de pre-
mis va ser la recollida de la Creu
de Sant Jordi per part de Teresa
Giné, la vídua de l’historiador i
pedagog badaloní Jordi Monés
Pujol-Busquets, que va morir als
91 anys el passat març.

TRIBUNALS4El grup munici-
pal de Sant Adrià en Comú rei-
tera la seva demanda d’apartar
el regidor del PSC Juan Carlos
Ramos de les seves funcions
mentre s’allargui el judici en el
qual està imputat per un pre-
sumpte delicte de prevaricació
administrativa. Cal recordar que
en la primera vista celebrada la
setmana passada, el patriarca de
la Mina Ángel Amaya Montero
-conegut com a Tío Cristina- va
admetre haver cobrat en me-
tàl·lic de Ramos per vigilar pisos
de protecció oficial al barri.

“Respectem totalment la pre-
sumpció d’innocència, però
creiem que la persona que està
sent jutjada no pot representar
tota una ciutat en aquest mo-
ment”, apunta la formació en un
comunicat, on afegeix que Ra-
mos no és l’únic regidor que
està sent investigat per la seva
funció pública, fet que “perjudi-
ca la imatge” d’un municipi ja
castigat per moltes altres pro-
blemàtiques. “Desitgem que la
justícia dicti sentències en els ju-

dicis penals pendents per tal
que la ciutat pugui tornar a una
normalitat política de la qual mai
no n’hauria hagut de sortir, des-
itjant que la imatge de Sant
Adrià i dels seus representats pú-
blics no torni a ser danyada”,
conclou el grup, que ja va de-
manar en un Ple del 2017 retirar
totes les delegacions a qualsevol

regidor que estigués sent jutjat
per la seva funció pública.

A l’espera de la declaració de
Ramos en el cas, el regidor i ac-
tual segon tinent d’alcaldia a
Sant Adrià podria enfrontar-se
a una pena d’entre 7 i 12 anys
d’inhabilitació per a càrrec pú-
blic per un delicte de prevari-
cació administrativa.

El regidor Juan Carlos Ramos entra als jutjats de Badalona el 2017. Foto: ACN

Sant Adrià en Comú demana
apartar el regidor Ramos

Memòria | 20 anys de l’assassinat del regidor José Luis Ruiz
Aquest dilluns va fer 20 anys de l’assassinat a mans de l’organització terrorista ETA del
regidor del PP a Sant Adrià José Luis Ruiz Casado. Tant el consistori com diverses per-
sonalitats, com l’alcalde Xavier García Albiol, han volgut recordar la figura del polític.
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Obre el nou parc de la Riera
d’en Font a Montgat

URBANISME4L’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) ha po-
sat en funcionament durant
aquest mes de setembre dues
noves zones verdes al Barcelonès
Nord: el parc de Can Bada, a Ba-
dalona, i el parc de la Riera d’en
Font, a Montgat. Els espais des-
taquen per la seva naturalització
i biodiversitat, per la seva gestió
sostenible de recursos com l’aigua
o l’energia i per la seva voluntat
de connectar el teixit urbà amb la
vegetació. En el cas del parc de la
Riera d’en Font de Montgat, l’es-
pai està situat just abans de la

desembocadura del torrent al
mar i serà gestionat per l’ajunta-
ment del municipi. 

L’objectiu principal de la in-
tervenció en aquesta zona ha es-
tat poder facilitar-ne l’accés i re-
duir la superfície pavimentada
per poder fomentar la naturalit-
zació del parc, una estratègia
que serà útil a l’hora de prevenir
possibles inundacions per cres-
cudes sobtades de la riera. Tam-
bé s’ha instal·lat una zona de
jocs infantils i s’ha creat una
gran esplanada a l’aire lliure on
celebrar esdeveniments.

SUCCESSOS4La Policia Local
de Tiana va identificar i aixecar
acta a 43 joves la nit de dissab-
te passat per fer botellón a la via
pública i va desmantellar tres
festes il·legals denunciades en
domicilis del municipi. Segons
va informar el consistori en un
comunicat, els implicats serien
veïns de Badalona, Montgat,
Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs, el Masnou,
Teià, Alella, Premià de Mar,
Barcelona i Tiana.

Les identificacions es van
produir en el marc d’un dispo-
sitiu especial de la Policia Local
per controlar i evitar el consum
de begudes alcohòliques als ca-
rrers de la població, coincidint
amb els dies en els quals estava
prevista la celebració de la Fes-
ta Major de Tiana, suspesa per la
pandèmia del coronavirus. En
l’operatiu, els agents desplegats
van comprovar com diversos
grups de joves dispersats per di-
ferents zones del poble van oca-
sionar danys en algun vehicle es-
tacionat i al mobiliari urbà.

Per altra banda, la policia
també va atendre tres denúncies
per festes il·legals en domicilis
del municipi i una per possible
tinença de substàncies psico-
tròpiques.

CAMPANYA DE MEDIACIÓ
El líder del grup municipal de
Junts per Tiana, Isaac Salva-

tierra, va apuntar a través de les
xarxes socials que des de l’exe-
cutiu encapçalat per Marta
Martorell s’hauria d’haver apos-
tat per una “campanya de sen-
sibilització” i de “mediació” els
dies previs amb els col·lectius
de joves del municipi per “pro-
posar alternatives” als actes de
la Festa Major.

Un grup de joves fent ‘botellón’ en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

Polèmica identificació de 43
joves per fer ‘botellón’ a Tiana

Tiana | Doñate relleva Sales com a primer secretari del PSC
Nova executiva al PSC de Tiana. L’assemblea ha escollit l’exregidor Xavier Doñate

com a primer secretari de la formació, que rellevarà Albert Sales, actualment primer
tinent d’alcaldia a l’Ajuntament de Tiana, el qual passarà a ser president del partit.



Futbol sala | Recta final de la pretemporada de l’Industrias
L’Industrias Santa Coloma jugarà, demà passat, el darrer partit de pretemporada

contra el Peñíscola. Serà l’últim test abans de la tornada a la Primera Divisió, 
que tornarà a arrencar amb un desplaçament a la pista del Rivera Navarra.

72 hores de la data originalment
prevista, dilluns passat, la Penya
va tornar a l’ACB i va haver de re-
muntar per derrotar l’Unicaja. Els
de Carles Duran van anar de
menys a més (81-73), refent-se
d’un mal inici de partit.

Un cas de positiu (que es va
conèixer divendres passat) per co-
ronavirus en l’staff del conjunt
andalús va obligar els malague-
nys a haver de repetir els tests i a
reprogramar l’enfrontament.

La Penya va trobar-se al da-
vant un equip que va basar la seva
estratègia ofensiva en el tir exte-
rior, tot i que els de Luis Casimi-
ro tancarien el partit amb un 6 de
18, amb cap jugador anotant més
de dos triples. L’arrencada, però,
va ser favorable als visitants, que
aconseguirien una renda màxima
d’11 punts, que seria neutralitza-
da (i capgirada) en el segon pe-
ríode, quan el Joventut recupe-

raria la seva recepta habitual de
defensa intensa i atacs ràpids.

Els de Duran van tornar molt
endollats del descans, especial-
ment en defensa, i això va ser una
de les grans claus del bon inici de
la segona part. Amb molts bons
minuts de Joel Parra, i amb un
Ante Tomic que va buscar asso-
ciar-se constantment amb Pau
Ribas, la Penya portaria el seu
avantatge als 15 punts, però els vi-
sitants reaccionarien i reduirien
la distància a només quatre. Fer-

ran Bassas i Vladimir Brodzianski
van aparèixer en la recta final per
assegurar el primer triomf d’a-
quest curs 2020-21.

Amb la moral alta després d’a-
quest triomf, i si no hi ha cap més
contratemps per casos positius, la
Penya encara ha de jugar dos par-
tits més en aquesta setmana. El
primer serà demà a les set de la
tarda a Sevilla, a la pista del Be-
tis, mentre que l’últim tornarà a
ser diumenge a l’Olímpic, a les sis
de la tarda contra el Real Madrid.

Ante Tomic intenta postejar davant d’un rival. Foto: CJB

La Penya remunta i guanya 
en la seva reestrena a l’ACB

Pau Arriaga
BADALONA

El Seagull ja coneix 
el calendari del curs 2020-21

A finals de la setmana
passada el Seagull va
conèixer, per fi, el ca-

lendari del grup Nord B del Reto
Iberdrola, la segona màxima ca-
tegoria del futbol femení.

El conjunt de Badalona de-
butarà el tercer cap de setmana
del mes que ve a Lezama (falta sa-
ber si el partit es jugarà el dissabte
17 o el diumenge 18), la ciutat es-
portiva de l’Athletic Club, contra

el filial del conjunt biscaí. El pri-
mer partit al Municipal de Ba-
dalona serà el cap de setmana se-
güent (previsiblement diumenge)
contra la UD Collerense.

L’AEM de Lleida, el Zarago-
za CF Femenino, l’Osasuna i el
Deportivo Alavés seran els altres
rivals del conjunt d’Ana Junyent
en el primer tram del curs, que
s’allargarà fins a finals de febrer
de l’any que ve.

L’Snatt’s Sant Adrià jugarà 
la Final 4 de la Lliga Catalana
BÀSQUET4L’Snatt’s Sant Adrià
defensarà el seu títol de Lliga Fe-
menina 2 a la Final a Quatre,
mentre que la Penya tanca la
fase prèvia d’aquesta competició
amb dues derrotes en dos partits.

Les de Dani José van superar
el Viladecans (68-63) en un par-
tit que van començar dominant
de forma clara en els primers tres
períodes. Les visitants van posar-
li picant en els últims minuts,
però les liles van accedir a la final

de la mà de la debutant Sarah
Saba, que amb 13 punts va ser la
màxima anotadora del matx.

La Penya de Guillem Abelló,
per la seva banda, encara té mar-
ge de millora de cara a l’inici de
la Lliga Femenina 2, ja que va
perdre de forma clara contra el
Segle XXI (45-72). Un parcial de
sortida de 7-23 va condemnar l’e-
quip a remar contra corrent i úni-
cament va aconseguir adjudi-
car-se el tercer quart. 
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Algú es mor, la família es reparteix les co-
ses de valor i contracta una empresa per-
què buidi el pis. Les seves pertinences
acaben venudes als Encants i, el diu-
menge següent, un passavolant troba
tretze llibretes al mercat de Sant Antoni.
És la premissa d’Abans de les cinc som a
casa, el darrer llibre d’Albert Forns, guan-
yador del Premi BBVA Sant Joan.

Viu en línia

Llibres

Abans de les cinc som a casa
Albert Forns

Aquest país no descobert que no deixa tor-
nar de les seves fronteres cap dels seus viat-
gersés el títol de la colpidora obra d’Àlex
Rigola. Ell mateix explica: “Em van pro-
posar fer un espectacle sobre la mort i ens
ha sortit un espectacle sobre l’indivi-
dualisme, el neoliberalisme, la família... Ens
ha sortit un espectacle sobre la vida”.
Al teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

Aquest país no descobert...
Àlex Rigola

Un disc creat durant el confinament,
coincidint amb una separació senti-
mental i, en definitiva, amb un “canvi de
vida”. Així ha parlat Pau Vallvé del seu nou
treball discogràfic en una entrevista al dia-
ri Ara. El cantant barceloní acaba de pu-
blicar La vida és ara, un àlbum autoedi-
tat que inclou tretze cançons i que se
suma a una extensa discografia.

Música

David Verdaguer es posa a la pell d’un pro-
fessor substitut que assumeix la tutoria
d’un grup de sisè de primària d’un poble
que no coneix. Aviat s’adona que ha de
reintegrar a la classe un alumne malalt i
es troba amb un problema especialment
greu: els seus companys no volen que tor-
ni. David Ilundain posa l’assetjament es-
colar damunt la taula a Uno para todos.

Pelis i sèries

Uno para todos
David Ilundain

La vida és ara
Pau Vallvé

Exposició de Carlos Saura
El Centre d’Art Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat
acull, des del passat 17 de setembre, l’exposició ‘Carlos
Saura, fotògraf. Una vida rere la càmera’. La mostra, co-
missariada per Chema Conesa, inclou un total de 116
fotografies en blanc i negre, polaroids, fotografies pin-
tades, quaderns personals, llibres de fotografia sobre

l’artista i material audiovisual. A més, l’exposició buscar
traçar “un recorregut paral·lel a la vida del cineasta, que
pretén simultaniejar passions i realitats sota el guiatge

de la seva mirada”. Es pot visitar fins al 10 de gener.

“Ho porta a dins, és la seva passió i el mèrit és
molt gran”. Són les paraules que Enric Masip, un

dels jugadors d’handbol més importants de la his-
tòria del Barça, ha dedicat al seu fill Eric (Barcelo-
na, 1995). Però no parla d’handbol ni de res que
s’hi assembli: parla del futur prometedor del seu
fill com a actor. Eric Masip ha centrat titulars i cen-
tenars de comentaris a les xarxes socials arran de
la seva aparició al tercer capítol de Veneno, la sèrie
de Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre la vida de
Cristina Ortiz, coneguda com La Veneno. L’episodi,
que es va estrenar als cinemes, ha estat un èxit i el
paper de Masip ha cridat l’atenció per algunes es-

cenes pujades de to, però sobretot per la seva
gran i sorprenent interpretació. A més, el passat
mes de juny, Antena 3 va anunciar que Masip 
protagonitzaria la pròxima sèrie original de la 
cadena, Alba, de la mà de l’actriu Elena Rivero.

E R I C  M A S I P

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor prometedor
També és fill de l’exjugador d’handbol Enric Masip

Famosos

Aparèixer a ‘Veneno’, la nova sèrie de moda
Els tres primers capítols s’han projectat al cinema amb èxit

Li surten fans de tot arreu
El seu pare l’ha felicitat i ha dit que n’està “orgullós”

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Super Mario 3D All-Stars
Super Mario 3D All-Stars és un recopilatori dels millors videojocs de plataformes en
tres dimensions d’aquest popular personatge. Disponible per a Nintendo Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLACS I ESTANYS

No deixis cap mena de brossa a la muntanya: recorda agafar
una bossa de casa per recollir-ho i emportar-t’ho tot

INCENDIS

DEIXALLES

PLANIFICACIÓ

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

iMEDI AMBIENT

Potser perquè està de moda o potser perquè és de les po-
ques opcions d’oci (pràcticament) gratuït que queden, el
cas és que l’afluència d’excursionistes a la muntanya és

cada cop més elevada. Aquest mes de setembre, sense anar
més lluny, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha hagut de regular el
seu accés després d’alertar de la massificació de la Pica d’Estats.
Però és que fins i tot l’Everest ha vist en algunes ocasions com
es formaven cues per arribar a un dels seus cims.
Amb tot, la qüestió no és deixar d’anar a la muntanya, sinó

anar-hi amb respecte i seny. El més important és tenir clares
les normes del lloc on vas. Per exemple, has de saber que so-
vint el bany als llacs i estanys està prohibit perquè les cremes
solars o antimosquits que portem són tòxiques per a la flora i
la fauna d’aquest entorn. També hi ha normes que són de
sentit comú: recull tots els residus que generis en la teva ex-
cursió i no facis focs en zones no habilitades per fer-ho.
Per últim, recorda que la planificació de la ruta també és un

acte de responsabilitat: consulta la meteorologia, les condi-
cions de la muntanya i el grau de dificultat abans d’anar-hi.

A la muntanya, amb respecte

Les cremes solars o antimosquits que portes són 
tòxiques per a la fauna dels llacs i estanys: no t’hi banyis

Les claus

Per prevenir el risc d’incendis, no encenguis fogueres a llocs 
on no estigui permès i, evidentment, no llencis cigarretes

Consulta la meteorologia, les condicions de la 
muntanya i el nivell de dificultat abans d’anar-hi

Viu en línia
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