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L’alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol, ha fet marxa en-
rere i finalment no deixarà al ca-
rrer les famílies del bloc ende-
rrocat l’octubre de l’any passat al
barri de la Salut. La pressió me-
diàtica i veïnal ha acabat decan-
tant la balança en la croada que
va iniciar el popular la setmana
passada contra aquest grup de
veïns del número 16 del Passat-
ge de la Torre, que fa onze me-
sos que resideixen en hostals
costejats pel consistori a causa de
les dificultats per accedir al mer-
cat d’habitatge de la ciutat.

La polèmica saltava dissabte
passat, quan les deu famílies
afectades rebien una notificació

formal de l’Ajuntament on se’ls
informava que abans de dime-
cres a les onze del matí havien
d’abandonar l’allotjament que
fins ara els havia facilitat l’ad-
ministració. “Ens hem trobat
davant d’una situació desafortu-
nada, però no podem continuar
pagant pensió completa a aques-
tes famílies sense incórrer en
un tracte de desigualtat amb la
resta de ciutadans. Una solució
d’emergència no pot ser vitalícia.
És de justícia social”, assenyala-
va Albiol en una dura roda de
premsa, on apuntava que  des de
l’octubre de l’any passat ja s’ha-
vien destinat 310.000 euros a co-
brir les despeses d’aquests veïns,
que van ser desallotjats en de-
tectar-se uns greus problemes
d’aluminosi al bloc on residien.

La compareixença de l’alcal-
de era seguida amb estupefacció

per un grup de mig centenar de
persones, que s’havien concen-
trat a la plaça de la Vila per
protestar per la decisió del go-

vern local. Entre els manifestants
hi havia les deu famílies afecta-
des, vuit de les quals eren pro-
pietàries i llogateres del bloc
enderrocat. Les altres dues resi-
dien a l’edifici de manera il·legal
ocupant dos pisos.

DESPESES DE L’ENDERROC
Albiol també va donar més de-
talls a la roda de premsa sobre les

despeses derivades de l’ende-
rroc, un altre dels punts que ha-
vien aixecat polèmica del cas, ja
que el consistori demanava als
propietaris del bloc el reembor-
sament dels més de 482.000
euros que van costar les obres per
enderrocar l’edifici, uns 40.000
euros aproximadament per cada
titular. El popular lamentava
haver de reclamar aquesta quan-
titat, però assegurava que calia
complir amb legalitat: “No puc
tornar enrere un expedient que
no va iniciar aquest govern, es-
pero que no em demanin caure
en la prevaricació”.

MOCIÓ I ALTERNATIVA
El contundent posicionament
de l’alcalde va ser fortament
qüestionat per l’oposició, que
va titllar de “barbaritat” la deci-
sió de deixar al carrer les famí-

lies. Aquest malestar es va tra-
duir dimarts al Ple en l’aprova-
ció -amb el vot favorable de to-
tes les formacions a excepció
del PP- d’una moció per reubicar
les famílies i aturar el procés.

Malgrat el front comú de l’o-
posició, fins ahir dimecres a la
tarda el desallotjament dels veïns
del bloc enderrocat semblava
dat i beneït. Una de les afectades
fins i tot havia rebut una trucada
del consistori informant-la que fi-
nalment havia d’abandonar l’a-
llotjament. Tanmateix, poc des-
prés l’Ajuntament feia públic un
comunicat oferint una solució
temporal  als propietaris i lloga-
ters al centre d'acollida munici-
pal de Can Bofí Vell i al Centre
d'Urgències i Emergències So-
cials de Barcelona, especificant
que les famílies que ocupaven un
pis queden excloses de l’ajuda.

Marxa enrere forçada
» Albiol cedeix i ofereix una solució temporal a vuit de les deu famílies del bloc enderrocat a la Salut
» Els veïns que ocupaven dos dels pisos de l’edifici afectat per aluminosi no tindran accés a l’ajuda

Anton Rosa
BADALONA

Diversos moments de la concentració a la plaça de la Vila en suport a les deu famílies afectades. Fotos: Guanyem Badalona en Comú

L’Ajuntament reclama
40.000 euros als
propietaris per les
despeses de l’enderroc
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Disuelven el Parlament
para destituir a Puig-
demont. Puigdemont

gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Pro-
híben a Sànchez que acuda a su in-
vestidura. Torra es investido y lo inha-
bilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He anat a comprar un
jerseiet talla tres me-
sos. El dependent m’ha

preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

@BelOlid

L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acu-
sats del cas Bankia, Ro-

drigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial in-
habilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Soy castellanoparlan-
te y estoy mil por mil de
acuerdo con Tortell Pol-

trona. Renegar de la lengua de cual-
quier lugar te convierte en un inadap-
tado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

@jmangues@jonathanmartinz @manugonzalezmar

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Dia internacional de la gent gran
Avui, 1 d’octubre de 2020, farà 30 anys
que l’Assemblea General de Nacions
Unides va aprovar la resolució 45/106, de
14 de desembre de 1990, per declarar l’1
d’octubre com el Dia Internacional de la
Gent Gran.

La comunitat internacional va instar
d’aquesta manera els governs i les orga-
nitzacions no governamentals a involu-
crar-se i reflexionar sobre els reptes so-
cials i polítics que suposava el creixent en-
velliment demogràfic, i els instava a te-
nir cura de la gent gran per garantir una
vellesa digna i segura.

Si bé la finalitat d’aquesta jornada fes-
tiva i reivindicativa era aconseguir que les
persones grans fossin per un dia verita-
bles protagonistes i centre d’interès d’ar-
reu del món, així com difondre una imat-
ge més positiva de l’envelli-
ment, la pandèmia les ha
convertit, més que mai, en
protagonistes involuntàries
dels despropòsits d’alguns
governs que han prioritzat
l’atenció de les persones més
joves que no pas de la gent
gran, que va ser abandonada a la seva sort.

No cal recordar les recomanacions
dels responsables de la sanitat de la Co-
munitat de Madrid, governada pel PP.

Ara bé, les retallades en sanitat por-
tades a terme per governs de dretes i la
privatització de serveis com les residèn-
cies són allò que ens explica l’enorme
mortaldat de centenars de milers de
persones grans, residents en aquests
centres assistencials desbordats i amb
greus deficiències de funcionament, mal-
grat els professionals, per manca de re-
cursos de tota mena, també humans.

És molt dur, però hi ha qui ha de-
nunciat que molts residents no només
han mort per la manca de l’atenció ne-
cessària per evitar les conseqüències de
la pandèmia, sinó també de fam.

Els familiars no podien visitar els seus

per les restriccions existents per evitar la
propagació de la pandèmia, i això ha su-
posat l’abandó de persones grans que no
van rebre l’atenció que requerien i no van
ser derivades als hospitals per rebre el
tractament mèdic que necessitaven.

Hem de tenir present que moltes d’a-
questes residències estan en mans de fons
d’inversió que prioritzen el benefici eco-
nòmic per damunt del benestar dels re-
sidents, reduint serveis i personal i ofe-
rint una alimentació de pèssima qualitat.

Per això, és important no oblidar i
aprofitar l’oportunitat per conscienciar la
societat sobre l’estat en què es troba la
gent gran i els desafiaments i problemes
que afronta, així com per promoure les
accions necessàries per defensar-la i per
respectar la seva dignitat i saviesa.

Cal apostar per la creació de resi-
dències públiques i recuperar les gestio-
nades per entitats privades, ja que la cura
i la salut de la gent gran no han de ser el
negoci de ningú.

És vergonyós que a Catalunya, segons
el mapa de Serveis Socials de 2018, el to-
tal de places sigui de 64.093, de les
quals només 10.298 són públiques.

Canviar la situació no és impossible,
si bé es necessita voluntat política per
aconseguir un model basat en l’atenció a
la persona i evitar que situacions com les
que s’han viscut no tornin a repetir-se en
el futur.

La pandèmia ens ha demostrat que
l’actual model no és el que necessita la
gent gran, ja que la seva mercantilització
l’ha fet ineficaç, si bé les multinacionals
i els fons d’inversió han vist com els seus

beneficis s’incrementaven, mentre els re-
sidents morien en les seves aterridores
“cases dels morts”.

Els governs no poden abandonar la
seva responsabilitat i no prestar l’atenció
que les persones grans necessiten. Cal
apostar per un model i serveis de les re-
sidències que estiguin centrats en la mi-
llora de les condicions de vida de les per-
sones grans i no en els beneficis privats.
A Catalunya, el govern que no governa ha
de deixar de mirar cap a un altre costat
i actuar buscant el benestar de la gent
gran. També a Badalona l’alcalde ha
d’interessar-se per la situació de les nos-
tres residències i demanar la construcció
de residències públiques.

No podem oblidar que els residents
mantenen intactes els seus drets consti-

tucionals, els quals reconei-
xen que, amb independència
de les obligacions familiars,
“els poders públics vetllaran
pel benestar de la gent gran
mitjançant un sistema de
serveis socials que atendran
els problemes específics de

salut, habitatge, cultura i lleure” (art. 50
de la Constitució espanyola). També el
nostre Estatut recull que “les persones
grans tenen dret a viure amb dignitat, lliu-
res d’explotació i de maltractaments,
sense que puguin ésser discriminades a
causa de l’edat” (art. 18).

L’article de la Constitució també as-
senyala que els poders públics han de ga-
rantir la suficiència econòmica als ciuta-
dans durant la tercera edat, mitjançant
pensions adequades i actualitzades pe-
riòdicament.

I, com tothom sap, les nostres pen-
sions estan en joc i per això els i les pen-
sionistes i les persones jubilades con-
tinuarem omplint les places dels ajun-
taments de les  nostres ciutats fins a
aconseguir que es reconeguin i res-
pectin els nostres drets.

Cal apostar per un model de residències
centrat en la millora de la vida de la 

gent gran i no en els beneficis privats

Els semàfors

Filmets
La 46a edició del Filmets Badalona Film
Festival arriba aquest octubre amb una
de les programacions més ambicioses
dels últims anys. L'actual situació sani-
tària ha obligat el certamen a reinven-
tar-se i apostar per un format híbrid.

pàgina 8

AMB
L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha aprovat definitivament el

projecte per mitigar les males olors pro-
cedents de la depurada d'aigües resi-
duals (EDAR) del Besòs. Hi destinarà
una partida de 7,4 milions d'euros. 

pàgina 10

Aj. de Sant Adrià
El Ple de Sant Adrià va acordar dilluns
impulsar una nova aplicació mòbil que
permeti traslladar informació bàsica de
servei als veïns des de l’administració 
i alhora que faciliti la comunicació 

d’incidències per part de la ciutadania. 
pàgina 10
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La USIR, protagonista ‘sorpresa’ d’un Ple
de Santa Coloma marcat per la polèmica

Protesta per la decisió d’Albiol de deixar “al 
carrer” 10 famílies del bloc enderrocat a la Salut

El teixit social badaloní exigeix 
mesures urgents contra la crisi

La cura de la vegetació urbana
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Safata d’entrada

Los centros de peluquerías y es-
tética españoles están tocados de
muerte. Durante el 2012, y en
plena crisis económica, el IVA
de las peluquerías pasó del 8 al
21% de manera, nos dijeron,
temporal. A causa de ello, cien-
tos de peluquerías cerraron de-
jando de cotizar y contribuir.
Ahora, con la COVID, la cosa va
a peor. Es apremiante una re-
ducción urgente de este IVA, pu-
esto que miles de centros se ha-
llan bajo riesgo de cierre
inminente. Como empresaria,
me pregunto: ¿no sería mejor la
disminución de este IVA que no
la pérdida de miles de lugares de
trabajo? Muchos empleados y
autónomos se están encon-
trando sin labor engrosando las
listas del desempleo. Entonces,
¿qué es peor, bajar un IVA o pa-
gar un paro a miles de peluque-
ros? A causa de ello, y por las re-
des, hemos creado el grupo
Creer en Nosotros, que está tra-
bajando para la reducción de
este IVA. ¿Quién más se apunta?

IVA mortal
per Maribel Estrada

La justícia esbiaixada és injusta
per Jordi Lleal 

La interpretació esbiaixada de
les lleis per part de l’entramat
justicier espanyol és inaudit.
No només ho fan de forma es-
biaixada, sinó que a més ho
practiquen de forma despro-
porcionada, cosa que repre-
senta un doble càstig per als
condemnats.

Es reclama una milionada
als promotors de l’1-O per la
compra d’ordinadors, quan tots
estan dipositats a les aules de les
nostres escoles. A uns ciutadans
que tallen la ronda de Dalt els
demanen cinc anys de presó, i
als veïns de la Vall d’Hebron que
no volen una narco-sala i tallen
la ronda cada dimecres durant
mesos, no? En Dani Gallardo,
un jove gadità resident a Ma-
drid, es  manifesta en contra de
la repressió i li demanen cinc
anys de presó. Hi ha una bara-
lla de taverna a Altsasua i es con-

demna uns joves entre dotze i
tretze anys. Dos guàrdies civils
beguts entren a un bar, posen
bales a la boca dels clients i els
fan cantar el Cara al sol i se’ls ha
absolt. Uns periodistes pugen a
sobre dels vehicles de la guàrdia
civil, però només imputen Jor-
di Cuixart i Jordi Sánchez. Cop
d’Estat del 23-F amb armes i
trets, al cap de poc temps eren
al carrer amb tots els honors. Bi-
lly el Niño, un torturador de-
clarat, mor tranquil·lament sen-
se ser jutjat. La dona d’en Bár-
cenas, condemnada a 15 anys de
presó, ja està al carrer, igual que
els impresentables del Blan-
querna, amb condemnes de
més de dos anys, continuen al
carrer.

Fins a on pot arribar la po-
dridura de la Justícia espanyo-
la? Per ara sembla que no hi ha
límits. Tenim mala peça al teler!

Les millors
perles

Un repartidor de pizzes estatunidenc de 89 anys ha rebut una
propina de 12.000 dòlars de part d’uns clients habituals. Les
imatges de l’home emocionat per aquest gest han commo-

gut la xarxa, però, per sort, també hi ha hagut veus crítiques amb els
Estats Units, un país on un ancià ha de repartir pizzes per sobreviure.

El ja exdiputat argentí Juan Emilio Ameri ha estat expulsat
del Congrés després que, durant una sessió telemàtica, fes
petons als pits de la seva parella davant de la càmera.

Ameri ha demanat perdó i ha dit que només volia saber “com es-
taven les pròtesis” que s’havia posat la dona feia deu dies.

No, “introduir patates congelades a l’anus no alleugereix les he-
morroides”. Aquest titular del mitjà Los Replicantes ha causat
molta mofa a les xarxes socials però, segons sembla, és un re-

mei que s’ha posat de moda a internet i sobre el qual els metges han
hagut d’alertar que no funciona i és perjudicial per a la salut.

Una noia entra sense mascareta a una oficina de correus i,
quan un treballador li ho recrimina, ella es treu els pan-
talons i la roba interior i es posa com a mascareta el tan-

ga que duia. Són les imatges sorprenents que han captat les 
càmeres de seguretat d’aquest local de Kiev, Ucraïna.

Una carta urgent que arriba amb 15 anys de retard. Li ha passat
a l’Ajuntament dels Guiamets, al Priorat, amb una carta de la
Generalitat. El consistori ha explicat a Twitter que es tractava

d’una invitació als actes de la Diada de 2005 i que anava signada per
Pasqual Maragall i Ernest Benach, aleshores president del Parlament.

A les xarxes

@xescoreverter: NYT aconsegueix 20 anys
de declaracions d’impostos de Trump. No-
més va pagar 750$ d’impostos federals el
2016 i 2017. Durant 10 anys no en va pagar.

@Cel_Mu: Si Quim Torra era el president
efectiu i Carles Puigdemont era el presi-
dent simbòlic, ara Pere Aragonès exac-
tament què és?

#Inhabilitat

@Mord_oh: M’imagino un granger acumu-
lant durant mesos els caps dels porcs que va
sacrificant, la família preguntant-li per què i
ell responent “per quan inhabilitin en Torra”.

#UnaAltraTardorCalenta? #ElsImpostosDeTrump
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Tribuna

L’edifici industrial de la Compañía Au-
xiliar del Comercio y la Indústria, co-
neguda com “la CACI”, és aquell que toca
el Port i és a primera línia de mar, entre
la platja i la via del tren. A la ciutat se n’ha
parlat molt, de què fer-ne. Fins i tot s’han
desenvolupat alguns projectes i “fotos”
amb possibles candidats a omplir-lo de
contingut. Però sigui per una raó o per
una altra, cap de les idees (el còmic, la
seu de la FIBA o un equipament de la
UB) han tirat endavant.

Va ser l’any 2010 quan el govern mu-
nicipal socialista, convergent i d’Es-
querra (amb deu, cinc i un regidors) va
aprofitar el “Plan Zapatero” per inver-
tir tres milions en l’estructura de l’edi-
fici i tirar endavant una proposta pactada
al pla de govern dels tres partits per Es-
querra Republicana de fer-hi el Museu
del Còmic. Aquesta ha estat la idea que,
de totes, ha tingut més recorregut.

D’aleshores ençà, deu anys s’han fet
eterns però curts de resumir: la crisi eco-
nòmica ha fet caure la capacitat públi-
ca d’inversió i la dimensió d’aquell pro-
jecte avui no és possible. O no sembla

que ho sigui. Cal desestimar-lo del tot i
buscar alternatives? Permeteu-me que
respongui aquesta pregunta d’aquí a uns
moments. Primer voldria posar en valor
que, malgrat els 10 anys de crisi econò-
mica que portem a l’esquena, la societat
catalana ha trobat nous nínxols de crei-
xement. Ho veiem a Barcelona, o si
m’ho permeteu “ho vèiem” a Barcelona,

amb tot l’ecosistema d’startups, d’em-
preses de biotech i d’iniciatives com les
que lideren entitats privades gestio-
nant i promovent la recerca de talent i
d’inversions. Tot això, és clar, en el
món que érem abans de la pandèmia. 

Aquesta realitat pre-pandèmia, d’u-
na Barcelona ben posicionada al món
i al sud d’Europa per atraure empreses
i capital vinculades a la innovació, el co-

neixement i la tecnologia, tornarà.
Perquè hi és, i perquè hi ha les condi-
cions –infraestructures, regulació, in-
versors, centres de recerca i centres de
formació– perquè així sigui. I és per
això que des de Restarting Badalona (al
web, rbdn.cat) hem volgut moure’ns
perquè Badalona pugui aprofitar aques-
tes oportunitats i no quedar-ne des-

penjats. Creiem en el nostre campus de
coneixement mèdic de l’Hospital Ger-
mans Trias. Creiem en la renovació dels
nostres polígons industrials, avui ge-
neralment associats a activitats de poc
valor afegit i escassa generació de llocs
de treball. I creiem en posar en valor el
patrimoni públic municipal per com-
petir i oferir oportunitats a la formació,
la innovació i la recerca.  

És per això que fem una proposta que
respon a la pregunta sobre si cal des-
cartar el projecte del Museu del Còmic
per buscar-ne un altre. No. No proposem
que es descarti. Però sí que creiem que
és imprescindible que el Ple de l’Ajun-
tament ampliï els usos previstos per a
aquest edifici i hi afegeixi els de la recerca,
la innovació, la formació i la transferència
de coneixement per obrir-ne les possi-
bilitats i facilitar que puguem buscar –
entre tots–projectes de valor per a la ciu-
tat. Seguir lligats a una idea que no hem
realitzat en els darrers 10 anys, i que no
figura a cap pressupost ni a cap línia de
finançament europea prioritària, men-
tre observem com Sant Adrià i Barcelo-
na, l’Hospitalet o el Prat van posicionant-
se per captar innovació i talent, no és el
que cal fer si volem que aquest edifici
prengui vida d’una vegada. Sense anar
contra cap idea, volem que s’hi perme-
tin més usos. I que la ciutat faci un de-
bat serè per escollir quin projecte respon
millor a les necessitats i al posicionament
que volem tenir en aquesta gran Barce-
lona de la qual formem part.

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

L’hora de la CACI

És imprescindible que l’Ajuntament ampliï
els usos previstos per a aquest edifici per facilitar

que puguem buscar projectes de valor per a la ciutat
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CINEMA4La 46a edició del Fil-
mets Badalona Film Festival
arriba aquest octubre amb una
de les programacions més am-
bicioses dels últims anys. L’ac-
tual situació sanitària ha obligat
el certamen a reinventar-se i
apostar per un format híbrid
amb cinc sessions presencials i
un cartell de prop de 300 curts
que estaran disponibles gratuï-
tament a la plataforma Festho-
me del 17 al 23 d’octubre.

“Per a nosaltres era impor-
tant poder fer alguna sessió pre-
sencial. Així com molts altres fes-
tivals han optat per fer-ho tot on-
line, nosaltres hem fet un gran
esforç per poder oferir aquestes
cinc projeccions presencials”,
assegura el director artístic del
Filmets, Agustí Argelich. El Te-
atre Zorrilla -que serà l’escena-
ri de tres de les sessions amb pú-
blic d’enguany- acollirà nova-
ment una jornada dedicada a la
projecció dels vuit curtmetratges

presentats als premis BAFTA,
entre els quals hi ha les dues cin-
tes premiades a les categories de
ficció i d'animació. Els altres
dos actes presencials tindran
lloc a l’Institut français de Bar-
celona en el marc d’unes sessions
de cinema francòfon. 

L’entrada a totes les projec-
cions serà oberta i gratuïta, però
per a aquesta edició caldrà re-
gistrar-se a la pàgina web del cer-

tamen. Pel que fa a l’aforament,
la previsió és que se situï pels volts
del 50% de la capacitat de les sa-
les, percentatge que pot variar en
funció de les restriccions marca-
des per les autoritats, detalla Ar-
gelich. Com a novetat destacada,
el Filmets 2020 doblarà l’import
del premi a la Millor Pel·lícula,
que passa a ser de 5.000 euros, si-
tuant-se com un dels festivals de
curts més ben dotats d’Espanya.

L’acte de presentació del cartell de la 46a edició del festival. Foto: Filmets

El Filmets estrena format híbrid
amb una programació de luxe
» La 46 edició del festival comptarà amb cinc sessions presencials
» Entre els 300 curts programats hi ha diverses obres premiades

Albiol convocarà el Consell
d’Habitatge “imminentment”

POLÍTICA4El govern encapça-
lat per Xavier García Albiol s’ha
compromès a convocar de forma
“imminent” el Consell Municipal
de l’Habitatge de Badalona des-
prés de les nombroses demandes
que des de fa mesos han fet
arribar al consistori tant el teixit
social badaloní com els diversos
grups municipals. Ho va confir-
mar en el Ple municipal celebrat
dimarts el regidor de Territori i
Sostenibilitat, Daniel Gracia,
que confia a poder donar sorti-
da a les prop de 150 famílies
apuntades a la llista d’emergèn-

cia d’habitatge que esperen per
poder accedir a un pis. A la ses-
sió també es va aprovar per
unanimitat l’actualització dels
membres del Consell de l’Habi-
tatge i canviar el nom del Pave-
lló de Casagemes en record a Al-
bert Esteve, l’exdirector tècnic de
l’Associació Esportiva Mingue-
lla que va morir el passat abril als
58 anys. Pel que fa a mocions, els
grups van donar llum verda a
consensuar un pla de reactivació,
a limitar la velocitat de circula-
ció a 30 km/h i en favor d’una
policia de proximitat.

L’oposició en bloc exigeix un
pla de recuperació de consens
POLÍTICA4Els grups munici-
pals de l’oposició han conformat
un front comú per exigir al go-
vern encapçalat per Xavier Gar-
cía Albiol que consensuï un pla
de recuperació econòmic i social
per a Badalona. En un comuni-
cat conjunt, les formacions –PSC,
Guanyem, ERC, comuns i JxCat -
– consideren que el consistori no
només no ha “liderat” fins ara
cap projecte de recuperació, sinó
que ha “paralitzat” la feina que
van iniciar la resta de partits
durant el passat abril. “Exigim al
govern municipal la convocatò-

ria urgent d’una taula conjunta
entre govern, oposició i princi-
pals actors socials i econòmics
per consensuar l’ús dels recursos
disponibles dins d’una visió in-
tegral de ciutat”, apunten els
grups, que comparteixen la ne-
cessitat d’impulsar un pla de re-
construcció manifestada durant
la setmana passada per diverses
entitats locals i sindicats. 

Les formacions posen un èm-
fasi especial en la utilització dels
2,3 milions d’euros que ha posat
l’AMB en el marc del pla metro-
polità de suport.

Demanen retirar urgentment
el mòdul “indigne” de Sant Roc
POLICIA4El Sindicat de Fun-
cionaris de Policia (SFP) de la
Guàrdia Urbana de Badalona
ha demanat el desmantellament
del mòdul del cos situat al barri
de Sant Roc, actualment en des-
ús i objecte de diversos actes van-
dàlics. En una carta dirigida a la
regidora de Seguretat, Protecció
Civil i Convivència, Irene Gon-
zález, la secció sindical insta el go-
vern municipal a retirar de ma-
nera “immediata i urgent” les ins-

tal·lacions per raons de segure-
tat i per la “imatge denigrant” que
projecta. Segons detalla el sin-
dicat, el mòdul policial presenta
actualment un estat “ruïnós” i té
diverses pintades a la façana i fi-
nestres trencades. Aquesta si-
tuació -defensen- provoca una
imatge dolenta del cos i del con-
sistori, alhora que qualifiquen la
instal·lació “d’indigne”. 

L’equipament ja va haver de
tancar fa anys.

Història | Descobertes dues domus al carrer del Temple
Els treballs arqueològics realitzats al solar del carrer del Temple han permès des-
cobrir les restes de dues noves domus romanes, que quedaran cobertes i conser-
vades sota els fonaments del nou edifici d’habitatges que es construirà a l’espai.
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Pas endavant per al trasllat de
la comissaria a un nou edifici
POLICIA4L’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet ha do-
nat el seu vistiplau per al trasllat
de la comissaria de la Policia Lo-
cal a un nou edifici que es cons-
truirà en un espai proper a la pla-
ça de les Cultures, al barri del Ra-
val. La modificació del Pla Ge-
neral Metropolità (PGM) que
ha de permetre aquest canvi
d’ubicació va ser aprovada al
Ple gràcies al vot del govern
municipal i comportarà una re-

ducció de la superfície edificable
del tercer bloc previst a la zona
del Front fluvial del Raval, uns
pisos que el consistori estudia
destinar a lloguer social. La nova
comissaria no només permetrà
al cos comptar amb unes ins-
tal·lacions més modernes, sinó
que la previsió és que l’edifici tin-
gui el doble de superfície de la
seu policial actual, que està ubi-
cada al mateix barri en un sote-
rrani de l’Espai cívic del Raval.

POLÍTICA4La polèmica Unitat de
Suport i Intervenció Ràpida
(USIR) de la Policia Local de
Santa Coloma de Gramenet va ser
una de les protagonistes del Ple de
setembre a l’Ajuntament. La ses-
sió telemàtica celebrada dilluns va
arrencar amb retard per la inclu-
sió a última hora d’un punt d’ur-
gència en relació amb les retri-
bucions dels comandaments del
nou equip policial, que s’equipa-
raran a la resta de caporals i ser-
gents del cos.

“La proposta ens ha arribat
just abans del ple. Necessitem
temps per poder realitzar una
valoració, però no entenem la
necessitat de crear un nou cos po-
licial i que hi hagi aquests com-
plements salarials”, apuntava el
regidor d’En Comú Podem Jesús
Sánchez, que remarcava l’absèn-
cia de dones en l’estructura de l’e-
quip. En la mateixa línia es pro-
nunciava el regidor d’ERC Sam
Núñez, que recordava la polèmi-
ca que hi va haver amb el procés
de selecció dels agents, que va se-
guir endavant malgrat la negati-

va de tots els sindicats amb re-
presentació al consistori. “De-
manem l’eliminació d’aquesta
unitat. Creiem que no és neces-
sària i que la Policia Local té la su-
ficient vàlua com per fer aquesta
feina”, concloïa Núñez. Malgrat
les crítiques i els vots en contra de
comuns i republicans, l’acord va
ser ratificat amb l’abstenció del
grup de  Ciutadans. 

Un altre punt calent del Ple d’a-
quest mes de setembre va ser la
contractació d’una tècnica de co-
municació per la jubilació de Dori
Morillo. Alguns grups com ERC
van posar en entredit el procés de
selecció per l’afinitat de la candidata
triada amb l’alcaldessa, afirma-
cions durament rebatudes pel PSC,
que considera que “menyspreen la
professionalitat” de l’escollida.

El Ple telemàtic de l’Ajuntament de Santa Coloma. Foto: Ajuntament

La ‘policia ràpida’, protagonista
d’un Ple marcat per la polèmica

Història | 20è Cap de Setmana Ibèric de Santa Coloma 
La vintena edició del Cap de Setmana Ibèric de Santa Coloma de Gramenet arri-
ba aquesta setmana amb tot un seguit d’activitats repartides entre el Museu To-
rre Balldovina i el Poblat Ibèric Puig Castellar i respectant les mesures sanitàries.

OBRES4La Plataforma Salvem La Ciutat Vella ha denunciat a
les xarxes la presència aquests dies de tanques i senyalitzacions
municipals abandonades al terra de la plaça de la Vila.
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Sant Adrià

7,4 milions de l’AMB per
reduir les males olors al Besòs
SERVEIS4L’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) ha aprovat
definitivament el projecte per
mitigar les males olors proce-
dents de la depurada d’aigües re-
siduals (EDAR) del Besòs. La ini-
ciativa va rebre el vistiplau del
Consell Metropolità en el Ple del
mes de setembre i comptarà
amb una partida de 7,4 milions
d’euros, que serviran per a la ins-
tal·lació d’un nou sistema amb
capacitat de neutralitzar l’olor
d’una varietat més gran de com-
postos gràcies a la utilització
d’un biofiltre d’altes prestacions.

“Aquest és un pas impor-
tant en el nostre esforç per a, no
només prestar a la ciutadania els
serveis bàsics i imprescindibles,
com el sanejament d’aigua, sinó
a més fer-ho causant el menor
impacte ambiental i en la po-
blació”, assenyala al respecte el
vicepresident d’Ecologia de
l’AMB, Eloi Badia. La forta in-
versió d’aquest projecte pretén
poder mantenir la qualitat del
servei de depuració i alhora
aconseguir una “millora notable”
en el greu problema de males
olors que pateix la zona.

POLÍTICA4El Ple de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià de Besòs va
acordar dilluns l’inici d’un estu-
di per implementar una nova
aplicació mòbil que permeti
traslladar informació bàsica de
servei als veïns des de l’admi-
nistració i alhora que faciliti la
comunicació d’incidències per
part de la ciutadania. La inicia-
tiva -que va néixer a partir d’u-
na moció presentada pels grups
municipals de Sant Adrià en
Comú (SAeC), ERC i MES per
resoldre les “dificultats mani-
festes” dels veïns per dirigir-se al
consistori- va ser aprovada per
unanimitat, si bé tant el PSC
com Cs van matisar la necessitat
de dotar el projecte amb sufi-
cients recursos per tal que pugui
ser efectiu.

“Haurem d’assegurar-nos
que existeixen els recursos per
atendre les denúncies que es fa-
cin a través d’aquesta platafor-
ma per evitar que l’aplicació no
acabi sent un element de major
frustració perquè es trobi des-
atès”, assenyalava el regidor

de Cs Pedro Sánchez. En la
mateixa línia es pronunciava la
regidora socialista Filo Cañete,
que apuntava que no només
s’ha de pensar a implementar
aquesta eina, sinó que s’haurà
de fer una “bona campanya de
comunicació” sobre l’ús res-
ponsable d’aquesta eina i la
seva utilitat.

A la sessió també es va tom-
bar la moció d’ERC, SAeC i MES
per retirar honors a Joan Carles
I, es va donar llum verda a una
moció per a la suficiència fi-
nancera dels ens locals i es va
aprovar una moció per instar la
Generalitat i el govern espanyol
a l’adopció de mesures per con-
trolar l’ocupació d’habitatges.

El Ple telemàtic de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Foto: Aj.

El Ple acorda impulsar una ‘app’
d’informació i avís d’incidències

Obres | Les platges metropolitanes es preparen per a l’hivern
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja està treballant en l’operació de desmuntatge

de part del mobiliari i de les instal·lacions de les platges metropolitanes per encarar la
temporada tardor-hivern i minimitzar els possibles danys provocats per temporals.
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Arrenca la vintena edició del
Festival CurtcircKit de Montgat
CULTURA4La vintena edició
del Festival CurtcircKit de Mont-
gat arriba aquest cap de setma-
na amb diversos canvis en la pro-
gramació inicial a causa de la si-
tuació sanitària actual per la
pandèmia del coronavirus. L’A-
juntament ha apostat enguany
per anul·lar la tradicional re-gala,
que aplegava prop de 700 per-
sones al pavelló municipal, i un
acte que en compliment de les
mesures vigents hauria vist re-
duït considerablement l’afora-
ment previst, deixant moltes
persones sense entrada. Per

aquest motiu, el consistori ha de-
cidit allargar el festival fins a l’11
d’octubre amb una programació
que tindrà lloc en la seva totali-
tat al carrer en espais com el parc
del Tramvia, el parc de la Riera
d'en Font, el parc de les Bateries,
la plaça dels Segadors o la Sala
Pau Casals. Entre les propostes
d’aquesta edició del festival des-
taca una exposició fotogràfica i
audiovisual que repassa en
aquest 20è aniversari la trajec-
tòria del popular certamen i
dels artistes que hi han partici-
pat des dels seus inicis.

EDUCACIÓ4Primers casos de
coronavirus als centres educatius
de Tiana des de la tornada a les
aules. Dos grups diferents de
l’escola Lola Anglada es troben
en aïllament preventiu després
que divendres de la setmana
passada es confirmessin dos ca-
sos positius per coronavirus.
També a l’Institut Tiana hi ha un
grup d’alumnes confinats per
un altre cas de Covid-19 confir-
mat entre un dels estudiants.

Per una banda, en el cas dels
alumnes de l’escola Lola Angla-
da, dilluns se’ls va practicar la
prova PCR als alumnes de les
dues classes afectades -una de
parvulari i una altra de primària-
i també als mestres de referèn-
cia i a la monitora de menjador
corresponent. Malgrat la incer-
tesa inicial que van manifestar
alguns pares en assabentar-se de
la detecció dels dos positius, la
ràpida aplicació del protocol es-
tablert per part del centre edu-
catiu va permetre aïllar ràpida-
ment els grups, que hauran de
romandre catorze dies en aïlla-

ment domiciliari independent-
ment del resultat de la prova.

Pel que fa als estudiants del
grup afectat de l’Institut Tiana,
el consistori va informar en un
comunicat que  la infermera es-
colar ja estava treballant per tal
de programar com més aviat
millor les proves PCR per a tots
els companys de classe i el pro-

fessorat que va tenir contacte
amb la persona infectada
aquests dies.

El mateix dilluns a la tarda es
va organitzar una videoconfe-
rència entre la infermera enca-
rregada i els pares i mares dels
alumnes afectats per tal de re-
soldre dubtes i donar més in-
formació al respecte.

L’escola Lola Anglada de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Lola Anglada

Tres grups confinats per casos
positius a centres de Tiana

Tiana | L’especial Festa Major supera les 1.600 visites
La iniciativa del grup de Junts per Tiana per mantenir viu l’esperit de la Festa Major
-suspesa enguany- a través d’una secció a la pàgina web on es compartien records i

imatges antigues va superar les 1.600 pàgines vistes, amb més de 520 usuaris.



Hoquei línia | Les Tucans debuten rebent el Vila-real
La Liga Élite torna després de més de sis mesos d’aturada i les Tucans jugaran

el seu primer partit del curs 2020-21 aquest diumenge a la 1 del migdia 
al Pavelló de la Pau. L’equip adrianenc rebrà la visita del CP Vila-real.

“Rebuig i indignació”. Aquesta va
ser la reacció de l’Snatt’s Sant
Adrià a primera hora de la tarda
de dissabte passat, quan l’equip
va conèixer que la Federació Ca-
talana de Bàsquet (FCBQ) sus-
penia el partit que l’equip lila ha-
via de jugar a Sant Feliu.

La cronologia dels fets co-
mença 24 hores abans, quan el
president adrianenc, Pepe Aneas,
comunica a la FCBQ que una ju-
gadora no es troba bé. La juga-
dora es desplaça a la consulta mè-
dica de la Federació, on es fa un
test d’antígens, que surt negatiu. 

Tot i que en un principi la
FCBQ hauria acceptat que la se-
mifinal es jugués, l’endemà al
migdia va anunciar al club la sus-
pensió del partit i la seva elimi-
nació de la competició.  El club va
reaccionar a les tres, expressant el
seu rebuig per “la decisió arbi-
trària, excessiva i fora de proto-

cols” de la Federació i va demanar
que “o bé ajorni la competició a al-
tres dates on puguin disputar-se
amb total seguretat les semifinals
o directament la Lliga Catalana
quedi suspesa per salvaguardar el
seu prestigi i dignitat”.

Això, però, no passaria i el
Barça va derrotar diumenge pas-
sat el Boet Mataró 3 Viles (73-83)
en un partit amb una gran pre-
sència d’exliles, tant a les ban-
quetes com a la pista.

L’últim episodi d’aquesta cro-
nologia és de dilluns a la tarda,
quan el Femení Sant Adrià va

anunciar que el test PCR que es
va practicar a la jugadora hores
després del test d’antígens tam-
bé ha donat resultat negatiu.

COMENÇA LA LLIGA
Aquest episodi ha acabat tot just
en l’inici de la setmana del retorn
de la Lliga Femenina 2. El con-
junt de Dani José seguirà entre-
nant per preparar l’estrena en la
primera fase del campionat,
aquest diumenge a les 12 del
migdia contra un dels nouvinguts
a la renovada categoria, el Club
Bàsquet Andratx.

Les liles han de passar pàgina i centrar-se en l’inici de la lliga. Foto: FSA

Indignació a l’Snatt’s per la seva
eliminació de la Lliga Catalana

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

L’Industrias torna a la lliga
després de més de mig any 

Demà passat és un dia
que la plantilla, el cos
tècnic i l’afició de l’In-

dustrias Santa Coloma esperaven
amb moltes ganes. I és que des-
prés de gairebé set mesos, el
conjunt de Javi Rodríguez tor-
narà a disputar un partit de lliga,
el primer del curs 2020-21, a la
pista del Ribera Navarra.

Precisament Rodríguez va
voler posar punt final a la pre-

temporada fent una valoració
als mitjans oficials de l’entitat. “Li
posaria un vuit, no tant pels re-
sultats, però si per la feina feta
pels jugadors”.

L’entrenador va voler refle-
xionar també sobre un curs que
es presenta força incert. “Qui
millor s’adapti al fet de jugar
sense públic serà qui en tregui
més benefici”, va dir, fent una pi-
cada d’ullet a l’afició colomenca.

Badalonès o Penya B jugaran
pel títol de la Lliga Catalana

BÀSQUET4L’AE Badalonès i el
filial de la Penya es jugaran,
demà passat a partir de les sis de
la tarda en una de les pistes de
l’Olímpic, l’accés a la Final a Vuit
de la Lliga Catalana EBA, la pri-
mera competició oficial que dis-
puten els dos conjunts.

Sobre el paper, el matx esta-
rà equilibrat, ja que els Dimonis
van guanyar en la seva estrena
per sis punts, mentre que el filial
verd-i-negre va fer-ho per cinc.

Qui guanyi, doncs, accedirà a la
fase decisiva, que es jugarà entre
els dies 10 i 12 d’aquest mes en un
escenari que la Federació Cata-
lana encara ha d’anunciar.

Qui ha quedat fora de la llui-
ta, després d’haver perdut els
dos partits de la fase prèvia, és el
Maristes Ademar, que centrarà
tots els seus esforços en el debut
a la lliga, previst per al diumen-
ge 18 d’octubre a casa contra el
CB Sant Antoni eivissenc.
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Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa
més de quaranta anys. A l’inici de la seva carre-
ra, va treballar amb artistes de la talla del pa-

llasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Bros-
sa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown

català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pa-
llassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha dei-
xat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació
dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catala-
na, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consi-

deració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part

d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit. 

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va de-
cidir jugar el partit, encara que fos a por-
ta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Llibres

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un pú-
blic amb ganes de teatre i diversió. 

Al teatre Condal de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha pu-
blicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Ca-
ses de la Música. Les sis cançons que in-
tegren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i te-
nen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Música

Viggo Mortensen ha debutat com a di-
rector de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconei-
xement als seus 35 anys de carrera.

Pelis i sèries

Falling
Viggo Mortensen

On tot comença
Cèlia Vila

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorpre-
nent que reivindica la necessitat del feminisme tot assen-
yalant les diferents formes de masclisme amb què con-

viuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discrimi-
nacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femeni-
na en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca

de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

T O R T E L L  P O L T R O N A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans pallassos catalans
Està en actiu des de fa més de quaranta anys 

Famosos

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020
L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

Divisió
La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estu-
di xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TRANSPARÈNCIA

Cal fomentar la prudència, explicar els perills que hi ha 
i com evitar-los, però en cap cas transmetre por o ansietat

ÉS TEMPORAL

NO A LA POR

EN POSITIU

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

i INFÀNCIA

Després de sis mesos sense anar a classe, la d’aquest mes
de setembre era la tornada a l’escola més esperada. A
mesura que han anat passant els dies, però, és probable

que molts nens hagin començat a enyorar l’escola d’abans. Ja
sabem que la fórmula “mans, distància, mascareta” és clau per
evitar contagis de coronavirus, però costa combinar-la amb la
diversió i el joc amb els companys a l’hora del pati. Tot i això, hi
ha maneres de mantenir viva la motivació dels més petits de
la casa per anar al col·legi en temps de pandèmia.
En primer lloc, cal adaptar l’explicació de la situació a l’edat

dels infants, però fer-ho sempre amb transparència. El més
important és que els pares no transmetin excés de preocupa-
ció o ansietat als fills. Segons ha dit la psicòloga Alba Alfage-
me en declaracions a RAC1, s’ha d’inculcar prudència (han de
saber quins perills hi ha i com evitar-los), però no pas por.
També va bé recordar, com a mínim de tant en tant, que es
tracta d’una situació temporal. I, en tot moment, s’ha de par-
lar en positiu de l’escola, assenyalant tots els beneficis que
aporta (aprenentatge, socialització...) i no només els riscos.

Revifar les ganes d’anar a l’escola

S’ha d’explicar la situació als més petits 
de forma clara, adaptant el discurs a la seva edat

Les claus

És recomanable recordar a la canalla, com a mínim 
de tant en tant, que es tracta d’una situació temporal

És molt important continuar parlant de l’escola en positiu, 
assenyalant els beneficis que aporta i no només els riscos
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