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SANTA COLOMA pàg 10

L’Institut Terra Roja,
en vaga per defensar
el seu pla semipresencial

CINEMA DE PRIMER NIVELL pàg 6
La directora i guionista
badalonina Carla Simón,
Premi Nacional de Cultura

Tanquen l’ESO i el Batxillerat del Sant Gabriel 
després del cribratge massiu a Sant Adrià pàg 11

Confinats

TIANA pàg 12

Protesta per reclamar la
masia de Can Riera com 
a equipament cultural

UNA SETMANA AL CARRER pàg 3

Solució de consens per a les
famílies del bloc de la Salut

ESPORTS pàg 13

L’Industrias debuta al Camp
del Ferro contra el Levante

Polèmic acord ambel comerç
per pacificar Francesc Layret

Tornen els cotxes a l’artèria de Badalona fins al desembre pàg 6



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com 8 d’octubre del 2020



3 | 

línianord.cat8 d’octubre del 2020A fons

El govern del PP i els grups de l’o-
posició a l’Ajuntament de Bada-
lona han arribat finalment a un
acord per oferir una solució tem-
poral a les famílies afectades pel
bloc enderrocat al barri de la Sa-
lut l’any passat. Aquesta alterna-
tiva arriba després d’una setma-
na de negociacions i d’un estira-
i-arronsa que ha acabat amb cinc
persones acampant en senyal de
protesta a les portes de l’edifici
municipal del Viver durant set
nits. Només la solidaritat veïnal i
la feina d’entitats com la Plata-
forma Sant Roc Som Badalona
han aconseguit evitar que les cinc
famílies amb menors haguessin
de passar les nits al ras.

Segons informava el consistori
aquest dimecres en un comunicat
i confirmaven les entitats impli-
cades, els veïns del número 16 del
Passatge de la Torre amb nens al
seu càrrec seran acollits al Mas Po-
Canyadó, una casa de colònies de
la Fundació Pere Tarrés situada al
municipi de Sant Fost de Camp-
sentelles. Aquest allotjament,
però, no podia estar disponible
fins aquest dijous a la tarda per-
què s’havien de desinfectar les ins-
tal·lacions, motiu pel qual les fa-
mílies han hagut de passar aques-
ta nit als espais pagats per les as-
sociacions i pel grup municipal de
Guanyem.

Pel que fa als veïns afectats que
no tenen fills menors, l’Ajunta-
ment els ofereix que s’instal·lin a
Can Bofí Vell, l’equipament ha-
bilitat per acollir persones sense
llar. Malgrat posar èmfasi que es
tracta d’una solució “temporal”,
des del govern municipal no s’es-
clareix fins quan es poden allot-
jar les famílies en aquests centres,
un termini que segons apunten les

plataformes podria ser d’uns 15
dies aproximadament. En aquest
sentit, l’executiu encapçalat per
Xavier García Albiol sí que apun-
ta que els serveis tècnics del con-
sistori i la Generalitat de Cata-
lunya continuen treballant per do-
nar una “solució definitiva” als
veïns.

FRONT COMÚ I MARXA ENRERE
L’anunci del consistori ha tingut
múltiples reaccions. Des de l’o-
posició han volgut valorar la gran
feina de pressió conjunta de tots
els partits, que han conformat un
front comú per obligar Albiol a fer
marxa enrere i negociar una al-
ternativa d’habitatge per als afec-
tats per l’enderroc. “Un sol dia
amb famílies de Badalona dor-
mint al carrer és senyal que la so-
lució arriba tard, sis nits és un dis-
barat. No era més senzill que
d'inici el govern del Partit Popu-

lar prioritzés les persones, en
lloc de forçar una solució des de
les forces de tradició democràti-
ca?”, es preguntava aquest di-
mecres en un missatge a través de

les xarxes el portaveu d’ERC,
Alex Montornès, que afegia que
quan els grups de l’oposició tre-
ballen junts, la ciutat avança.

VISITA I ARTICLE POLÈMICS
El cas dels veïns del número 16
del Passatge de la Torre ha posat
en el punt de mira la feina dels
Serveis Socials municipals, que
també s’han vist esquitxats per la

polèmica. Tot esclatava diu-
menge de la setmana passada
amb la publicació d’un article a
La Vanguardia sobre la visita de
l’anterior divendres de l’exalcal-
dessa Dolors Sabater a l’equipa-
ment de Can Bofí Vell. A la notí-
cia –que va ser compartida a les
xarxes per Albiol– s’apuntava
que els funcionaris dels Serveis
Socials encarregats de gestionar
el centre haurien fet arribar un
informe al consistori protestant
pel que consideraven una “in-
tromissió intolerable”, ja que la
líder de Guanyem s’hi va pre-
sentar “sense cita prèvia” i “vul-
nerant tots els protocols”.

El grup de Guanyem va fer
arribar al govern del PP una pre-
gunta formal en relació amb
aquestes presumptes queixes, de-
manant informació sobre la ve-
racitat d’aquest suposat informe
que haurien fet arribar els Serveis

Socials i sol·licitant poder accedir
al seu contingut. Per a la forma-
ció, l’article no mereixia “cap cre-
dibilitat” perquè conté “tota mena
d’errors objectivables” i l’alcalde
va compartir la notícia “sense
cap mena de contrast”.

La resposta d’Albiol va ser
contundent. El popular va exigir
a l’exalcaldessa una disculpa per
la visita a Can Bofí Vell i des del
consistori es va fer públic un in-
forme dels Serveis Socials on els
funcionaris reclamen respecte
per la seva feina i assenyalen que
aquesta no és la primera ocasió on
es posa de manifest una “manca
de confiança” en la tasca que
porten a terme. Els professio-
nals també asseguren que han po-
gut constatar com veïns vulnera-
bles són acompanyats per perso-
nes o entitats que els “empenten
a relacionar-se de manera con-
flictiva” amb els treballadors.

Anton Rosa
BADALONA

Llumal final del túnel
» Albiol i els grups de l’oposició consensuen una solució temporal per als veïns del bloc enderrocat
» L’alternativa arriba després d’una setmana de negociacions amb les famílies acampant al Viver

Representants dels cinc grups de l’oposició de Badalona a les portes del Viver (esquerra) on després es va instal·lar l’acampada (dreta). Fotos: A.R. i Guanyem.

Els Serveis Socials
haurien protestat per 
la visita ‘sorpresa’ de
Sabater a Can Bofí Vell
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Molt bé això que sur-
tin casos d’agressions

masclistes dins la CUP
per part de Quim Arrufat i surti gent,
genteta, a interpel·lar, criticar i re-
treure coses a les dones militants de
l’organització o al feminisme en ge-
neral. Quanta misèria. Tot el suport a
les víctimes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema del pacto
entre el Gobierno y

Ayuso no son sus efectos.
La razón por la que la gente salta
como un resorte es que es la muestra
perfecta de una forma versallesca de
gobernar las provincias que todo el
mundo conoce bien porque es el modo
default de la administración central.

@apuente

Entre quinze i vint ho-
mes violen una nena

de 14 anys!!! Aquesta és
una de les expressions més crues de la
violència masclista, i té lloc perquè se
sustenta en moltes altres formes més
subtils i que, fins i tot, estan norma-
litzades. Cal passar a l’ofensiva femi-
nista JA.

Trump surt pel seu pro-
pi peu de l’hospital i

agafa l’helicòpter que el
portarà a la Casa Blanca. No fa decla-
racions, però clarament posa per a les
càmeres i aixeca el dit gros. Molt bé.  El
missatge al país seria: “Soc fort, he
guanyat a un virus que no és tan greu
i torno a estar al timó de nou”.

@xescoreverter@EstradaLaia@MagrinyaJordi

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Ser pobre
Per a alguns, ser pobre és un fet natural
d’algunes persones negligents i irres-
ponsables, ja que diuen que ningú serà
pobre si no ho vol. Només cal ser una per-
sona treballadora, estalviadora i previsora.

Per això, hi ha qui relaciona la pobresa
amb la delinqüència. Si ets pobre, ets un
delinqüent, una mala persona.  

Aquestes persones també ens diuen
que és difícil que un individu no pugui sa-
tisfer les seves necessitats bàsiques en una
societat com la nostra, respectuosa amb
els Drets Humans, que defensen el dret
de tothom a viure amb dignitat.

Per tant, si ets pobre és culpa teva.
És cert que n’hi ha que tenen sort i no

necessiten treballar per gaudir de tota
mena de privilegis i, com a conseqüèn-
cia, es poden permetre igno-
rar les normes socials i la so-
lidaritat necessàries per ga-
rantir la igualtat real d’opor-
tunitats i poder assegurar “el
dret de tothom a un nivell de
vida que asseguri la seva sa-
lut, el seu benestar i el de la
seva família, especialment quant a ali-
mentació, vestir, atenció mèdica i als ser-
veis socials necessaris” (art. 25 de la De-
claració Universal dels Drets Humans).

Són aquelles persones que acumulen
immenses fortunes, l’origen de les quals
no ve al cas explicar: els monarques emè-
rits o no, els molt honorables, els exèr-
cits que passegen cabres, els molts Bár-
cenas o els desconeguts M. Rajoy, els fi-
nancers que fusionen bancs o els polítics
corruptes al servei dels poders econò-
mics, entre molts d’altres. Gent sense es-
crúpols ni vergonya, persones menys-
preables i ignominioses que des de les se-
ves atalaies mediàtiques ens donen lli-
çons de moralitat. 

Per a elles, “el respecte a la dignitat in-
herent a tots els membres de la família
humana i als drets iguals i inalienables de
cadascun” (Preàmbul de la Declaració) no

deixen de ser unes bones intencions de
gent de bona voluntat, i res més. Això sí,
generalment aquestes persones són bons
creients, practiquen la caritat i, sempre
que poden, ajuden els més necessitats.
Fins i tot, se n’emporten algun a casa per-
què cuidi els seus familiars grans. Un ric
sense un pobre és mal senyal. 

Si cada dia hi ha més diferències en-
tre els més rics i els més pobres és gràcies
al fet que els primers són molt espavilats
i els altres uns poca-soltes, uns desgra-
ciats. Alguna cosa passa quan el nombre
de pobres no para de créixer mentre els
rics acumulen tan immenses fortunes que
ni ells mateixos saben el que tenen. 

Quina culpa tenen els rics si més de
200 milions d’infants treballen de sol a

sol i centenars de milers moren diària-
ment de fam al món?

Quina culpa tenen els rics si neixen
iguals que la resta dels humans però han
nascut en una família rica?

Per què han de lluitar contra la po-
bresa si això significa també lluitar
contra la riquesa que ells mateixos acu-
mulen?

Per què han de saber què significa i
comporta això de la justícia i l’equitat?
Fins i tot el que significa haver de llevar-
se de bon matí per anar a treballar. Què
és això de treballar?

Però, què és ser pobre? 
Segons hem pogut llegir, ser pobre

és la situació en què una persona –en
el cas de Badalona, milers de perso-
nes– no pot satisfer les seves neces-
sitats més elementals i bàsiques per
manca de recursos.

I quines són les necessitats més bà-
siques?

L’alimentació, l’habitatge, l’educa-
ció, l’assistència sanitària, l’aigua potable,
la llum, el gas, etc. Pots viure dignament
si no tens aquestes necessitats cobertes?

Com es pot viure amb dignitat si el
15% de la població mundial viu amb me-
nys d’un euro al dia? 

Algú entén com al món hi ha més de
4.000 milions de pobres si hi ha recur-
sos materials suficients perquè tothom
pugui viure amb dignitat?

Com s’explica que a Catalunya s’ha-
gi incrementat el nombre de rics durant
la pandèmia mentre centenars de milers
de treballadors i treballadores s’han
quedat a l’atur i no poden arribar a final

de mes?
Per què a Badalona les

entitats solidàries no donen
l’abast per atendre les de-
mandes  d’aliments?

Com s’explica que hi hagi
habitatges buits, propietat
de la Sareb, mentre hi ha per-

sones dormint al carrer o en infrahabi-
tatges?

Si bé posar fi a aquesta situació
també és responsabilitat de tots nos-
altres, no és menys cert que les ad-
ministracions hi tenen una obligació
major.

A Badalona en particular i a Cata-
lunya en general, no pot ser que els di-
rigents polítics mirin cap a un altre can-
tó i culpabilitzin els pobres dels pro-
blemes que pateixen. 

Si volem sortir de la pobresa, cal en-
fortir la solidaritat i això requereix, en-
tre altres coses, que els qui governen
prioritzin polítiques socials i deixin de
barallar-se. 

Una societat diferent és possible. Hi
ha somnis als quals no hem de re-
nunciar mai perquè es poden conver-
tir en realitat.

Alguna cosa passa quan el nombre 
de pobres no para de créixer mentre 
els rics acumulen immenses fortunes 

Els semàfors

Aj. de Sant Adrià
El Departament d’Interior de la Genera-
litat va autoritzar l’acte en record a l’1-O

al qual prèviament s’havia oposat 
l’Ajuntament de Sant Adrià, tot i comp-
tar amb poc públic i garantir totes les

mesures de seguretat pertinents. 
pàgina 11

AE Badalonès
Els Dimonis seran els representants del
bàsquet badaloní a la Final a Vuit de la
Lliga Catalana EBA. El conjunt de Jordi
Romero s’estrenarà en els quarts de fi-
nal demà passat a la pista del CB Valls i
jugaria les semifinals i la final a Mataró.

pàgina 13

Aj. de Tiana
Mig centenar de persones es van concen-
trar diumenge a les portes de la masia de
Can Riera per reclamar la recuperació

del projecte cultural planificat per a l’his-
tòric edifici en lloc d’emplaçar-hi oficines
municipals com vol fer el govern local. 

pàgina 12
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Dia internacional de la gent gran1

2
Ultimàtum de l’oposició a Albiol per trobar
una solució ‘real’ per a les famílies de la Salut

L’oposició proposa un dels equipaments 
de l’operació Hivern per acollir les famílies

L’hora de la CACI

Els exalcaldes de Tiana Muñoz i Pujol lideren
una protesta per Can Riera per a la cultura

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Vergonzoso que el Gobierno siga
permitiendo que los fondos buitre
sigan adjudicando viviendas a
precios de saldo. Vergonzoso que
permitan esas masivas campañas
de que todos los ocupas tienen
ánimo delictivo. No he visto en
los medios ni un caso que sea por
falta de recursos. Vergonzoso que
en medio de una pandemia, sin
tratamiento factible, dejemos a fa-
milias en la calle sin recursos. Ver-
gonzoso que hayamos normali-
zado el tema de los desahucios
para lucrar a los fondos buitre.

Recordad que estos fondos se
quedan con tu casa por falta de
pago a préstamos derivados por la
falta de trabajo, por una crisis, por
una enfermedad… Nadie quiere
perder su casa y más si tiene hijos.
Lo que no puede ser es que se que-
den tu vivienda, te dejen con la
deuda mensual y posteriormente
vendan esa vivienda a un fondo
que te llama, te acosa, acude a tu
domicilio y habla con tus vecinos
para humillarte. Ese fondo perte-
nece al mismo banco que en su día
te dio la hipoteca y que te decía
“tranquila, nosotros estamos con-
tigo”. ¡Mentira! Ese banco solo
quiere lucrarse, cerrar las viviendas
y esperar a la inflación otra vez
para venderlas con ánimo de lucro.

Vergonzoso
per Rasida Bakkali

Madrid és Espanya!
per Jordi Lleal 

“Madrid és Espanya dins d’Es-
panya. Què és Madrid sinó Es-
panya? Madrid no és de ningú,
és de tots. Aquesta Comunitat
no pot ser tractada com les al-
tres”. Aquestes asseveracions
egocèntriques, vorejant l’es-
perpent, de la senyora Ayuso,
presidenta de la Comunitat de
Madrid, no és que siguin fruit
d’un delirium tremens, són
una evidència de com el Ma-
drid oficial entén com s’ha de
tractar la resta de províncies i/o
comunitats de la perifèria. 

Aquesta concepció del po-
der queda reflectida en les car-
reteres i trens radials des del
quilòmetre 0 de la plaça Puer-
ta del Sol. Ho porten en el seu
ADN, tota la classe política i el
funcionariat, que són la co-
lumna vertebral d’aquest con-
cepte de país. Les CCAA són un
mer formulisme per aparentar
que s’ha descentralitzat, com si
en un arravatament de gene-

rositat es repartís el “cafè per a
tots” a comunitats que ni volien
ser Comunitats Autònomes,
inventant a correcuita les seves
banderes. 

No siguem ingenus, ha que-
dat demostrat que si els convé
s’aplica l’article 155 o altres for-
mes jurídiques perverses i ven-
jatives per poder anar “liqui-
dant” presidents de la Genera-
litat i terroritzant uns ciutadans
que volien votar apallissant-los
o portant davant dels jutges a
2.850 persones a les quals se les
imputa qualsevol mena de de-
licte per ser contraris a l’actual
estatus polític o ser indepen-
dentistes. 

Pregunta innocent: si el trac-
te a Madrid quan van mal dades
s’ha d’estendre per tot Espanya,
quan es podrà fer el mateix a
l’hora de repartir, a les provín-
cies de la perifèria, abundants
pressupostos per a moltes altres
coses? Madrid sempre guanya!

A les xarxes

@tonimunoz: Mainat acusó a su mujer
nada más despertar del coma. “Ha sido
ella, me ha querido matar”, confesó a la ni-
ñera de sus hijos desde la ambulancia.

@punsix: Absolta Tamara Carrasco. El jut-
jat considera que el seu missatge de
WhatsApp era només “informatiu” i que
no incitava a cometre desordres públics.

#CarrascoAbsolta

@ArnauTordera: Havíem d’acabar-hi la gira
aquest any. Ànims amb la prova, Sala Apolo,
desitjo que surti bé i la música en directe
pugui tornar a aquest històric equipament.

#ProvaPilotAL’Apolo #CasMainat

Les millors
perles

L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, passarà uns dies a Montser-
rat per decidir si finalment dimiteix o no. En aquest temps de
descans, també aprofitarà per escriure una novel·la, segons ha

dit recentment a RAC1. Garrido havia anunciat la seva dimissió des-
prés que es filtrés un vídeo seu en estat d’embriaguesa.

El Regne Unit va deixar de registrar gairebé 16.000 casos
positius de coronavirus perquè el seu full d’Excel ja no ad-
metia més files. El primer ministre britànic, Boris Johnson,

ha explicat la situació referint-se a un error “tècnic”. Potser cal-
dria fer servir una altra base de dades, no?

Festa multitudinària sense mascaretes ni distàncies al Col·legi
Major Galileo Galilei, una residència d’estudiants de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV). De moment, s’han detectat

120 contagis de coronavirus entre els participants. La UPV ha suspès
totes les classes presencials per als seus 20.000 alumnes.

El zoològic Lincolnshire Wildlife Park, a Anglaterra, ha ha-
gut d’aïllar cinc dels seus lloros per una raó sorprenent: in-
sultaven constantment els visitants. Aquests ocells van

entrar a viure al zoo a l’agost i, en aquest temps, han après
molts insults i se’ls han anat ensenyant els uns als altres.

Amazon Prime ha anunciat que farà una sèrie sobre la vida d’A-
mancio Ortega, el fundador d’Inditex i un dels homes més
rics del món. Des que s’ha sabut la notícia, les xarxes socials

s’han omplert de comentaris irònics i crítics amb l’empresari i la fu-
tura sèrie, que alguns consideren que hauria de dir-se “Zara al sol”. 
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MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona anunciava divendres
passat que havia arribat a un
acord amb l’Associació de Co-
merciants del centre de Badalo-
na (BadaCentre) per tallar el
trànsit definitivament al carrer
Francesc Layret. Amb aquest
pacte “històric”, comerços i con-
sistori es comprometen a treba-
llar de manera conjunta per a
convertir aquesta artèria de la
ciutat en una gran zona de via-
nants i per avançar en la refor-
ma dels carrers del Mar i de Ca-
nonge Baranera i del passatge
Maignon.

El nou conveni signat con-
templa que entre els mesos d’oc-
tubre i novembre se suspengui el
tall al trànsit de Francesc Layret
que fins ara funcionava durant
els caps de setmana i els dies fes-
tius i que es reprenguin aques-
tes restriccions a la circulació a
partir de desembre. Aquesta de-
cisió, però, ha agafat a contrapeu

molts establiments de la zona,
que en menys de 24 hores han
hagut de desmuntar les terrasses
que havien instal·lat aprofitant el
veto als cotxes “sense cap expli-
cació” i malgrat comptar amb el
permís del govern local per con-
tinuar amb l’activitat.

“Un acord així no pot ex-
cloure ni el veïnat ni la resta del
consistori, és paper mullat per
omplir titulars i prou. Amb l’al-

calde del PP tenim molt de fum,
populisme i la ciutat abandona-
da”, assenyalava al respecte la lí-
der de Guanyem, Dolors Sabater.
En la mateixa línia es pronun-
ciava el regidor socialista Chris-
tian Carneado, que apuntava
que la tornada dels cotxes al ca-
rrer Francesc Layret s’ha fet
completament “d’esquena als
negocis i a les entitats” i sense
“diàleg ni consens”.

El carrer Francesc Layret de Badalona en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

Polèmic acord amb els comerços
per pacificar Francesc Layret

» El nou conveni suspèn els talls al trànsit del carrer fins al desembre
» La tornada dels cotxes ha agafat a contrapeu molts establiments

Albiol recupera el Banc
d’Aliments dos mesos després

SERVEIS SOCIALS4El govern
del PP ha recuperat el Banc d’A-
liments dos mesos després de
tancar l’equipament que l’ante-
rior govern havia instal·lat pro-
visionalment al Palau Municipal
d’Esports de Badalona. Les no-
ves instal·lacions que gestionarà
la Creu Roja i la Fundació BDN
Capaç estan situades al barri del
Gorg i tenen capacitat per aten-
dre fins a 9.000 persones, unes
1.500 famílies aproximadament.
El repartiment es farà amb cita
tres dies a la setmana i només hi
tindran accés les persones prè-

viament ateses pels Serveis So-
cials. El nou equipament  pretén
substituir el Banc d’Aliments
provisional de l’Olímpic, que va
repartir més de 450 tones d’ali-
ments. Els grups d’ERC i comuns
han criticat la decisió del govern
de tancar l’anterior equipament,
deixant 1.000 famílies sense ac-
cés al servei durant dos mesos.
Per altra banda, l’Associació
Amics del Gorg Mar denuncia la
“manca de compromís ”del con-
sistori per renovar les instal·la-
cions del banc d’aliments que
gestionen ells des de fa 16 anys.

Can Ruti provarà tests ràpids
en un concert a Barcelona

SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona orga-
nitzarà en col·laboració amb el
Primavera Sound un concert
amb 1.000 assistents a la Sala
Apolo de Barcelona per poder
analitzar l’eficàcia dels tests rà-
pids. L’objectiu d’aquest estudi és
provar diferents fórmules de cri-
bratge massives que permetin ga-
rantir un ambient segur per a la
celebració d’esdeveniments d’o-
ci en espais tancats. A falta de
concretar la data, la previsió dels
organitzadors és poder realitzar
durant tot el dia del concert tests

ràpids d'antígens a tots els par-
ticipants, que prèviament hauran
respost un qüestionari de salut
per descartar les persones amb
símptomes compatibles amb la
Covid-19 o amb patologies prè-
vies susceptibles d'un mal pro-
nòstic de la malaltia en cas de
contagiar-se. Abans de l’obertu-
ra de portes de la sala també es
realitzarà una prova PCR a la
meitat dels assistents, que un cop
a dins hauran de portar masca-
reta. Vuit dies després del concert
es farà un segon test ràpid a
tots els assistents.

La directora Carla Simón,
Premi Nacional de Cultura

CINEMA4La directora i guio-
nista badalonina Carla Simón ha
estat una de les guanyadores del
Premi Nacional de Cultura que
ha entregat enguany el Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts (CoNCA). El jurat ha valo-
rat de Simón l’èxit de la seva òpe-
ra prima Estiu 1993 -que va ser
premiada als principals festivals
del món i que es va convertir en
un dels “fenòmens cinemato-
gràfics del 2017”- i també el seu

paper com a font d’inspiració per
a tota una nova generació de di-
rectores catalanes. En declara-
cions a l’ACN, la directora bada-
lonina s’ha mostrat sorpresa pel
reconeixement malgrat la seva
curta trajectòria, però ha asse-
gurat que l'omple d'alegria i tam-
bé de “responsabilitat” de cara als
nous projectes. Precisament, la
presentació de l’últim curt de Si-
món tindrà lloc a la sessió inau-
gural del Filmets d’enguany.

Educació | L’AMPA de La Riera denuncia falta de material
L’AMPA de l’Institut La Riera de Badalona ha denunciat la falta de material que pateixen
des de la tornada a les aules les dues noves línies del curs de 4t d’ESO, on els alumnes no-
més tenen taula i cadira. Aquesta setmana han protagonitzat una asseguda de protesta.
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”
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Santa Coloma

La Mostra de Films de Dones
arriba a Santa Coloma

CINEMA4La 28a edició de la
Mostra Internacional de Films
de Dones de Barcelona ha im-
pulsat una iniciativa per acostar
la seva programació a Santa Co-
loma de Gramenet. Amb la
col·laboració de la CIBA -l’espai
feminista de recursos i serveis
per a dones inaugurat el passat
març- i sota el nom de La Mos-
tra es mou, aquest cicle posarà
a disposició de la ciutadania
una selecció de quatre pel·lícu-
les que es podran visualitzar a
través d’una plataforma online i
de manera completament gra-

tuïta. Per poder accedir a aquest
contingut només caldrà regis-
trar-se prèviament a la pàgina
web de la CIBA. Les persones
inscrites rebran un enllaç per co-
rreu que els permetrà visualitzar
els films, que venen acompan-
yats d’una presentació en vídeo
on l’equip organitzador de la
mostra parla en profunditat i
dona context sobre el contingut.
Entre les pel·lícules que podran
veure’s del 8 al 29 d’octubre, Pa-
ris Was a Woman, Tódalas
mulheres que coñezo, Espero
tua (re)volta i The Archivettes.

EDUCACIÓ4L’assemblea de tre-
balladors de l’Institut Terra Roja
de Santa Coloma de Gramenet
ha acordat iniciar una vaga en
protesta per la negativa del De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat al pla d’assistència semi-
presencial que el centre havia
consensuat amb les famílies. La
direcció de l’equipament s’ha
vist obligada aquest mateix di-
lluns a reprendre les classes
amb tots els estudiants alhora a
requeriment del Govern català.

Segons detalla el comitè
d’empleats en un comunicat, el
centre educatiu va decidir afron-
tar el retorn a les aules dissen-
yant un pla de reincorporació se-
mipresencial amb 15 alumnes
per classe d’un total de 35, que
va rebre un ampli suport tant per
part de les famílies com dels
membres de l’equip docent. Per
poder garantir l’assistència dià-
ria a l’institut, cada aula es va di-
vidir en dos grups que acudien
al centre tres hores al dia en dos
torns diferents de manera al-
terna. La resta d’hores lectives,

els alumnes assistien de forma
telemàtica a les classes.

Per tal de poder garantir el
correcte accés als continguts, la
direcció del centre va fer un
gran esforç per dotar tot alum-
nat amb l’equipament digital
necessari per poder seguir les
classes no presencials. Amb
aquest sistema -defensa l’as-

semblea de treballadors- el risc
de contagi es redueix a la meitat
mentre se segueixen “estricta-
ment” les normatives i indica-
cions sanitàries establertes per
Educació. Tanmateix, la Gene-
ralitat ha decidit exigir al centre
l’assistència presencial comple-
ta després d’una inspecció edu-
cativa a la zona.

L’Institut Terra Roja de Santa Coloma en una imatge d’arxiu. Foto: Joan Padrós

L’Institut Terra Roja, en vaga per
defensar el pla semipresencial

Teatre | El Sagarra aixeca el teló i recupera programació
El Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet va tornar a obrir les seves portes
aquest cap de setmana després de veure’s obligat a tancar a causa de la pandèmia.
La sala recupera la programació suspesa incrementant les mesures de seguretat.
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L’oposició de l’Ajuntament no
frena l’acte en record a l’1-O

POLÍTICA4Les forces indepen-
dentistes de Sant Adrià de Besòs
van celebrar el passat 1 d’octubre
un acte unitari en record als
fets ocorreguts el 2017. L’esde-
veniment organitzat per ERC
va comptar amb poc públic i es
va desenvolupar seguint amb
les mesures de seguretat mar-
cades per l’actual situació sani-
tària. Entre els assistents, di-
verses entitats sobiranistes com
l’ANC o Òmnium Cultural i re-
presentants de les seccions locals
dels CDR o de formacions com
la CUP o JxCat. Tanmateix, l’ac-

te va estar a punt de no celebrar-
se a causa de la negativa del con-
sistori a donar els permisos ini-
cials als impulsors al·legant uns
paràmetres “poc clars” i sense fer
arribar una resposta “signada i
oficial”. Finalment, el Departa-
ment d’Interior de la Generalitat
va autoritzar l’esdeveniment en
no trobar “cap element relacio-
nat amb les mesures de segure-
tat” que motivés rebutjar els
permisos. Des del grup d’ERC
consideren que el govern local
hauria d’haver facilitat els tràmits
per poder presentar un recurs.

SALUT4Els resultats dels cri-
bratges massius que es van rea-
litzar la setmana passada a tres
centres educatius de Sant Adrià
de Besòs han obligat a tancar
temporalment els quatre cursos
d’ESO i els dos de Batxillerat del
Col·legi Sant Gabriel. La dràsti-
ca mesura s’hauria pres de for-
ma preventiva per aconseguir ta-
llar la cadena de transmissió
del virus. Segons apunten fonts
municipals i confirma el centre
a la seva pàgina web, les classes
no es reprendran fins al pròxim
14 d’octubre.

El consistori ha apuntat a
través de les xarxes que durant
aquesta setmana es practica-
ran proves PCR als pares i a to-
tes les persones convivents amb
els alumnes del col·legi per tal de
detectar casos asimptomàtics i
frenar la propagació de la Covid-
19. Pel que fa a l’escola Cata-
lunya, un altre dels centres on es
va realitzar aquest cribratge
massiu, els resultats de les pro-
ves han portat la Generalitat a
confinar només les classes on

s’ha detectat algun cas positiu
entre els alumnes, tal com mar-
ca el protocol.

Amb aquesta campanya de
cribratges massius, Salut prete-
nia detectar casos asimptomàtics
a l’entorn de les escoles per po-
der procedir a fer l’aïllament
domiciliari corresponent i així ta-
llar la cadena de transmissió. En

aquest sentit, a l’Escola Cata-
lunya també es va decidir fer
proves PCR als familiars que
conviuen amb alumnes del cen-
tre a partir del tercer curs. Des de
l’equip de professionals de l’as-
sistència primària es va destacar
la col·laboració total amb l’ope-
ració tant per part de l’equip do-
cent com dels infants.

Un equip sanitari practica proves PCR a alumnes de Sant Adrià. Foto: ICS

Tanquen l’ESO i el Batxillerat
del Sant Gabriel pels cribratges

Educació | Nou edifici al Campus Diagonal - Besòs
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el rector de la UPC, Francesc
Torres, van presentar la setmana passada el projecte de construcció d’un nou edifici

de recerca amb més de 10.000 metres quadrats al Campus Diagonal - Besòs.
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L’espectacle ‘Cuerdo’ inaugura
la 20a edició del CurtcircKit

CULTURA4La vintena edició
del Festival CurtcircKit de Mont-
gat va arrencar divendres passat
amb l’espectacle Cuerdo de la
companyia Karl Stets. L’acte in-
augural del certamen va comp-
tar amb la presència de la con-
sellera de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, Àngels Pon-
sa, que va intervenir en la pre-
sentació prèvia a la representa-
ció per enviar un missatge de

tranquil·litat a la ciutadania, as-
segurant que la cultura és “se-
gura” i recordant que des de la
represa de l’activitat al mes de
juny no hi ha hagut cap rebrot a
Catalunya que s’hagi originat
en un esdeveniment cultural.
La programació del festival s’a-
llargarà enguany fins a l’11 d’oc-
tubre utilitzant com a escenaris
espais com el parc de la Riera
d’en Font o la Sala Pau Casals.

Divisió entre els regidors i la
nova executiva del PSC a Tiana
POLÍTICA4El projecte de Can
Riera ha posat de manifest una
divisió important entre els dos
regidors del PSC a l’Ajuntament
de Tiana i la nova executiva li-
derada per Xavier Doñate. La
presència del flamant primer
secretari a l’acte celebrat diu-
menge passat per defensar la le-
gitimitat del full ruta impulsat
pels últims dos alcaldes i validat
en un procés participatiu xoca
frontalment amb el posiciona-

ment del grup municipal, parti-
dari d’apostar pel canvi d’usos
proposat per l’executiu que con-
formen amb ERC i JxCat. Aques-
ta divisió d’opinions també s’ha
fet patent a les xarxes, on l’a-
grupació de Tiana del PSC va
compartir un vídeo demanant
respecte per a la participació
ciutadana després que el porta-
veu del grup, Albert Sales, pu-
bliqués un missatge defensant el
trasllat dels Serveis Socials.

PROTESTA4Mig centenar de
persones es van concentrar diu-
menge a les portes de la masia de
Can Riera de Tiana per reclamar
la recuperació del projecte cul-
tural planificat per a l’històric
edifici. La protesta va comptar
amb la presència de diversos
exregidors de Cultura i dels exal-
caldes Emili Muñoz i Ester Pu-
jol, que van instar el govern en-
capçalat per Marta Martorell a
no “hipotecar els usos cultu-
rals” de l’espai per a emplaçar-
hi oficines municipals.

La polèmica va saltar la set-
mana passada, quan l’Ajunta-
ment va fer pública la seva in-
tenció de traslladar “provisio-
nalment” els Serveis Socials a la
primera planta de la masia. En
un comunicat, el consistori de-
fensava la decisió al·legant que
-en el marc de la situació d’e-
mergència sanitària- l’espai que
ocupa actualment aquest servei
municipal no permet una aten-
ció “personalitzada i en condi-
cions”. A més, el govern local
apuntava que aquest canvi d’u-

sos permetria disposar d’un
equipament on atendre les do-
nes víctimes de violència de
gènere.

El teixit associatiu de Tiana
no va rebre de bon grat aquesta
modificació del projecte -im-
pulsat pels últims dos alcaldes de
la població i validat en un procés
participatiu el 2018- que prete-

nia convertir la masia en un
equipament cultural on con-
nectar l’escena artística local
amb la gastronomia i l’enologia.

L’èxit d’aquesta convocatòria
espontània va portar el grup de
Junts per Tiana a demanar di-
marts al Ple la celebració d’una
sessió extraordinària per deba-
tre el futur de Can Riera.

Els exalcaldes de Tiana Emili Muñoz i Ester Pujol van liderar l’acte. Foto: S.A.

Protesta per reclamar Can Riera
com a equipament cultural

Política | Llum verda a la gestió conjunta de la deixalleria
El Ple de l’Ajuntament de Tiana va aprovar per unanimitat el conveni de col·labora-
ció amb Montgat per a la gestió de la deixalleria. A la sessió celebrada dimarts tam-
bé va prendre possessió com a regidor de Junts el campió paralímpic Jordi Marí.



Bàsquet | L’Snatt’s debuta a la pista del Boet Mataró 3 Viles
Després que la Federació Espanyola de Bàsquet ajornés la primera jornada, l’Snatt’s
Sant Adrià de Dani José debutarà finalment demà passat a les sis a la pista del Boet
Mataró 3 Viles, l’equip de Cris Hurtado, Mireia Vila, Olga Ruano i Jordi Vizcaíno.

Primer partit a casa per a l’In-
dustrias... i estrena del que de
moment serà l’escenari dels par-
tits com a local per als de Javi Ro-
dríguez, el Pavelló del Camp del
Ferro. Situat al veí districte bar-
celoní de Sant Andreu, aquesta
instal·lació esportiva (inaugura-
da aquest 2020) pren el relleu de
l’Olímpic fins que les obres del
Pavelló Nou estiguin acabades.

Els colomencs, doncs, rebran
el Levante UD demà passat a
les sis de la tarda en un dels xocs
més igualats de la segona jorna-
da, i que enfrontarà dos equips
que van estrenar el curs 2020-21
guanyant contra rivals navarre-
sos. El conjunt de Diego Ríos té
jugadors de gran experiència a la
lliga, com el porter Fede, el tan-
ca brasiler Araça, els alers Rafa
Usín, Mario Rivillos i Roger Ser-
rano (tots tres exjugadors del
Barça) i compta també amb un

exjugador de l’Industrias, el tan-
ca argentí Maxi Rescia.

UN DEBUT MÉS QUE NOTABLE
L’equip blanc afrontarà el partit
amb confiança després de la bona
imatge i el bon resultat obtingut
contra el Ribera Navarra (3-6). I
és que en una pista on els colo-
mencs acostumaven a tenir pro-
blemes, el partit es va posar de
cara ben aviat amb un gol de Sepe

al primer minut. Albert Cardona
ampliaria la distància, i cap al
quart d’hora hi hauria una pluja
de gols (primer amb l’1-2 de Ter-
ry i després l’1-3 de David Álva-
rez i l’1-4 de Drahovský). Els lo-
cals retallarien abans del descans.

Uri Santos va donar la calma
amb el 2-5, i malgrat que el con-
junt navarrès va tornar a escur-
çar la renda, Verdejo va senten-
ciar quan faltaven sis minuts.

Drahovský, en una sessió d’entrenament d’aquesta setmana. Foto: ISC

L’Industrias debuta al Camp 
del Ferro contra el Levante

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Els Dimonis comencen el camí
cap a la Lliga Catalana a Valls

BÀSQUET4L’AE Badalonès serà
l’equip de la ciutat que jugarà pel
títol de la Lliga Catalana EBA. Els
Dimonis, que van guanyar els dos
partits de la fase prèvia (en el grup
3, on competien contra el filial de
la Penya i els Maristes Ademar)
jugaran demà passat a les sis de
la tarda a la pista del CB Valls.

Els de Jordi Romero voldran
confirmar les bones sensacions
mostrades contra els de l’Alt

Camp, que s’han classificat amb
un ple de victòries en un grup de
quatre equips en el qual també hi
havia el CB Salou, el CB Alpicat
i l’AD Torreforta.

El quart de final, doncs, es ju-
garà a domicili, mentre que si els
Dimonis accedeixen a una hipo-
tètica semifinal (i a una també
possible final, diumenge i di-
lluns, respectivament) hauran
de jugar a Mataró.

Un Adrianenc en plena forma
visita la pista del Teucro
Demà passat l’Hand-
bol Adrianenc de Lo-
renzo Rueda visita la

pista d’un històric: el Teucro de
Pontevedra. El conjunt lila, eu-
fòric i en plena forma després de
guanyar els dos primers partits
del curs, viatjarà a Galícia com a
líder en solitari del grup A de la
Divisió de Plata.

De fet, els 63 gols que l’A-
drianenc ha aconseguit en els
dos primers partits són la millor

xifra anotadora en les dues pri-
meres dates del campionat, tant
en el seu grup com en el B.

SOLVÈNCIA I VICTÒRIA
L’equip va sumar la primera vic-
tòria de la nova temporada a la
Verneda (amb públic) contra el
Lalín (33-29). Els de Rueda van
prendre la iniciativa en el primer
període i ja no la deixarien esca-
par. Romero, amb 8 gols, va ser
el màxim anotador del matx.
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El protagonista de L’endemà de la teràpia
passa sis dies amb un metge alternatiu en
un pis de l’Eixample. Quan torna, passa
una cosa inesperada, estranya i terrible que
ningú acaba d’entendre. El nou llibre de
Ramon Mas és una sàtira sobre les terà-
pies alternatives, els gurús i l’autoajuda,
però també una advertència sobre els pe-
rills de jugar amb forces que no controlem.

Llibres

L’endemà de la teràpia
Ramon Mas

Al Decameronde Boccaccio, deu joves fu-
gien de la pesta bubònica que afectava
Florència a mitjans del segle XIV. A l’obra
coordinada per Albert Arribas en plena
pandèmia del coronavirus, aquestes deu
veus són les de Carnevali, Comadira, Cu-
nillé, Dimitriadis, El Hachmi, Luri, Marín-
Dòmine, Morales, Novarina i Perejaume.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Decameró
10 autors, coordinació d’Albert Arribas

23 cançons. Pocs àlbums en tenen tan-
tes, però és que pocs àlbums són tan am-
biciosos com El regreso de Abba de Si-
donie. El novè disc del grup català com-
parteix títol i univers amb la novel·la que
va publicar Marc Ros, el cantant i com-
positor de la banda, el passat mes de
març. El disc inclou cinc col·laboracions
i el primer tema del grup en català.

Música

El títol no enganya: a Explota, explotaels
grans èxits de la cantant italiana Raffae-
lla Carrà són el fil musical constant. A la
nova pel·lícula de Nacho Álvarez, Ingrid
García-Jonsson es posa a la pell d’una jove
ballarina amb ganes de llibertat a l’Es-
panya de principis dels anys 70, un con-
text poc amic de la llibertat. Tot i això, la
protagonista perseguirà el seu somni.

Pelis i sèries

Explota, explota
Nacho Álvarez

El regreso de Abba
Sidonie

Festival Tangent 2020
El Festival Tangent és el festival cultural del districte de
l’Eixample de Barcelona. Aquest any, la proposta ha ha-

gut de canviar les nits de juliol pels vespres de tardor
per culpa de la pandèmia del coronavirus. La quarta

edició del Tangent, que va començar a mitjans de se-
tembre, continua activa i s’allargarà fins al 12 de no-

vembre, amb el gruix dels actes programats aquest oc-
tubre. Els escenaris d’aquesta iniciativa són els centres
cívics del districte: Ateneu Fort Pienc, Casa Golferichs,

Cotxeres Borrell, Casa Elizalde, Sagrada Família i Urgell.

Mig segle de vida dalt dels escenaris, comen-
çant com a part del moviment de la Nova Cançó
fins a integrar el cartell d’un festival tan eclèctic

i modern com el Primavera Sound. És evident
que parlem de Maria del Mar Bonet (Palma,

1947), una de les grans veus de la música en ca-
talà. La cantautora mallorquina ha mantingut

viva i present la tradició musical dels Països Ca-
talans, fins i tot en els moments més foscos per
a la cultura catalana. La seva versió de La Balan-
guera, l’himne oficial de Mallorca, és la més co-
neguda i, malgrat no ser himnes d’enlloc, algu-
nes de les seves cançons, com Què volen aques-
ta gent?, s’hi han acabat convertint. Als seus 73

anys, Maria del Mar Bonet no ha passat de
moda. Aquest mes d’octubre, el Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts (CoNCA) li ha ator-
gat un dels Premis Nacionals de Cultura 2020.

M A R I A  D E L  M A R  B O N E T

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans cantants en català 
Ha mantingut viva la tradició musical dels Països Catalans

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Cultura 2020
És un reconeixement a més de cinquanta anys de trajectòria

Merescudíssim
Tothom admet que Bonet havia de rebre aquest guardó

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Crash Bandicoot 4
Crash Bandicoot 4: It's About Time va arribar el dia 2 al mercat per als

amants dels videojocs de plataformes. Per a PS4 i Xbox One.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

OLFACTE I GUST

Els pacients positius de coronavirus rarament 
tenen mocs i mai tenen esternuts

FEBRE

MOCS I ESTERNUTS

PCR

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

i SALUT

Tothom ho deia quan començaven a arribar notícies de la
Xina a principis d’any: “El coronavirus és com una grip”. I, si
bé hem descobert que el seu impacte ha estat molt més

greu i cruel que el de la grip estacional, el cert és que els símp-
tomes de la Covid-19 s’assemblen molt als de la grip i als d’un
refredat comú. Tot i això, hi ha algunes formes de distingir-los.

Un dels símptomes més comuns en els malalts de coronavi-
rus i molt menys habitual en els altres dos casos és la pèrdua
del sentit de l’olfacte i/o del gust. En canvi, el coronavirus rara-
ment provoca mocs i mai provoca esternuts, segons ha dit l’ex-
perta en epidemiologia María Elisa Calle al diari El País. Un altre
símptoma molt comú en els pacients que tenen Covid-19 és la
febre; el problema és que també passa en el cas de la grip.
Amb tot, Calle alerta que fins i tot per als metges de família és
difícil distingir entre grip i coronavirus (mentre que diferenciar
aquestes dues malalties d’un refredat és relativament més sen-
zill). Per això, és imprescindible que, en cas de dubte, una per-
sona amb aquests símptomes truqui al seu CAP i demani fer-se
la prova PCR. I cal recordar que molta gent és asimptomàtica.

Coronavirus, grip o refredat?

La pèrdua del sentit de l’olfacte i/o del gust és un 
símptoma molt comú entre els malalts de coronavirus

Les claus

El coronavirus provoca febre en la majoria dels casos, el problema 
és que la grip estacional també, mentre que el refredat no

Una persona amb símptomes compatibles amb el coronavirus ha de 
trucar al seu CAP i demanar fer-se la prova PCR per sortir de dubtes
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