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La tornada a les aules s’està vi-
vint amb especial angoixa als
centres educatius de secundària
del Barcelonès Nord. “Hem fet
un gran esforç de redistribució,
però en algunes aules, sobretot
a Batxillerat, no es pot respectar
cap mena de distància de segu-
retat. Hi ha un pam entre taula
i taula”, assegura Marta Vall-
verdú, professora de Literatura
Catalana a l’Institut La Llauna de
Badalona. Aquesta mestra va
ser una de les membres de l’e-
quip docent d’aquest cèntric
equipament amb prop de 600
estudiants que va decidir su-
mar-se a la vaga convocada di-
vendres passat. 

“Volem que la gent sàpiga
que s’està manipulant la infor-
mació i també que el professo-
rat sigui conscient que tenim
dret a reivindicar que les nostres
condicions són indignes”, apun-
ta Vallverdú, que explica que a
La Llauna les ràtios van de 24
alumnes per classe als cursos
inicials de l’ESO fins a 35 a les
aules de Batxillerat. Per tal de
garantir les mínimes mesures de
seguretat, el Departament d’E-
ducació de la Generalitat va po-
sar a disposició del centre qua-
tre garrafes de cinc litres de gel
hidroalcohòlic, un termòmetre
per a 600 alumnes i vuit mas-
caretes de tela fina per a cada
professor.

Segons denuncien els do-
cents, aquests recursos han es-
tat completament insuficients.
L’institut ha hagut de sufragar un
paquet de productes d’higiene
per a totes les classes i cada
professor ha decidit si volia in-
vertir part del seu sou per tenir
accés a material de protecció

personal més segur, com les
mascaretes FP-2.

“Vam començar el curs sen-
se les substitucions que hauríem
de tenir i amb plans de confina-
ment i informacions que varia-
ven cada setmana. Amb les au-
les que tenim no podem mante-
nir les distàncies, però fem tot el
que podem per complir amb la
normativa. La incertesa és ab-
soluta. No et sents acompanyat
i de vegades tenim la sensació
que estem en risc”, assenyala el
director de La Llauna, Miquel
Àngel Gil, que recorda que les de-
mandes per ampliar el profes-
sorat i així dividir grups i poder
utilitzar altres espais del centre
s’han traduït en la inclusió d’un
mestre a mitja jornada.

SOS PER WHATSAPP
Aquesta falta de mestres també
s’ha fet patent al municipi veí de

Santa Coloma de Gramenet, on
la directora d’una escola públi-
ca va haver d’utilitzar el What-
sApp per demanar ajuda en la re-
cerca de docents. “Necessito
professors! Ens hem quedat sen-
se mestres per fer substitucions
i tenim la possibilitat de captar-
ne de nous. Si coneixeu algú

que vulgui treballar a l'escola pú-
blica digueu-li que em truqui”, es
pot llegir en el missatge que la di-
rectora de l’escola Les Palmeres,
Thais Bové, va compartir a les
xarxes. En un comunicat, el cen-
tre educatiu agraeix la resposta

“massiva” a la petició i apunta
que “no poden assumir més cu-
rrículums”, i que ara serà Edu-
cació l’encarregat de gestionar les
sol·licituds.

UN PLA ALTERNATIU
Amb unes ràtios semblants a les
de La Llauna, l’Institut Terra
Roja de Santa Coloma continua
en peu de guerra per defensar el
pla d’assistència semipresencial
que la direcció havia consen-
suat amb les famílies. L’assem-
blea de treballadors del centre ha
decidit mantenir la vaga en pro-
testa per la negativa del Depar-
tament de Salut a donar el seu
vistiplau a la iniciativa de l’equi-
pament, que apostava per dividir
cada aula en dos grups de 15
alumnes que acudirien al centre
tres hores al dia en dos torns di-
ferents de manera alterna. La res-
ta d’hores lectives, els estudiants

assistirien de forma telemàtica a
les classes gràcies al gran esforç
que va fer la direcció per dotar tot
l’alumnat amb l’equipament di-
gital necessari.

DESINFORMACIÓ
Per últim, el tancament dels
cursos d’ESO i Batxillerat del
Col·legi Sant Gabriel de Sant
Adrià de Besòs després dels cri-
bratges massius realitzats fa
dues setmanes també s’han vist
esquitxats per la polèmica aques-
ta setmana. El doctor en Física
de la Universitat Rovira i Virgi-
li Àlex Arenas va adreçar-se al
conseller d’Educació, Josep Bar-
galló, per preguntar-li per què el
centre educatiu adrianenc con-
tinuava obert tot i comptar amb
un total de 19 grups confinats i
280 persones aïllades i registrar
almenys 15 casos positius entre
l’alumnat i el professorat.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Desprotegits
» Les ràtios de fins a 35 alumnes per classe i la falta de material posen contra les cordes els instituts
» El professorat en vaga demana més recursos a Educació per poder afrontar el curs amb garanties

Les aules de Batxillerat de l’Institut La Llauna de Badalona (esquerra) i alumnes del centre participant en la protesta del professorat. Fotos: A.R.

L’Institut La Llauna
només té un
termòmetre per a un
total de 600 alumnes
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Fi de la representació de “bon” alcalde
El maig de 2020, quan a darrera hora el
PSC de Badalona va decidir votar-se a si
mateix i donar l’alcaldia al PP en comp-
tes de sumar al govern conjunt alterna-
tiu majoritari acordat, es va escampar un
dol generalitzat a la ciutat i, sobretot, es
va projectar una fantasia: que aquesta
vegada l’alcalde del PP s’esforçaria a
agradar a tothom, deixaria les estri-
dències xenòfobes i classistes i repre-
sentaria bé un paper de bon alcalde per
guanyar reconeixement. Dissimular i se-
guir enganyant, vaja, per avançar en el
seu únic objectiu, que és aconseguir po-
der i una temuda majoria absoluta el
2023. Però és evident que amagar el llau-
tó tant de temps no és cosa fàcil, i al lí-
der català de la dreta extre-
ma espanyola no se li dona
bé aguantar aquesta posició
moderada que s’esforça a
representar, ni se li dona bé
governar per resoldre els
problemes ciutadans i mu-
nicipals que s’acumulen.
Una cosa és la campanya electoral i l’al-
tra, molt diferent, és afrontar la realitat
de la ciutat i governar més enllà dels lí-
mits que té el màrqueting, fum i dema-
gògia permanent. 

Perquè els titulars i els pamflets en-
ganyen, cert, però després hi ha la tos-
suda realitat, que és la que es trepitja i
es viu cada dia. Un exemple: l’ascensor
del Centre Cívic de Sant Roc o les ram-
pes de Sant Crist, que segueixen sense
arreglar i el desastre ja suma més de dos
anys de no reparació. Aquest greuge ve
de l’alcalde Pastor, evidentment, però ara
ja esquitxa un alcalde Albiol que no ha
sigut capaç de revertir-ho després de ga-
irebé mig any de govern. I com això, cen-
tenars de petites i grans coses que el van
desinflant als ulls d’alguns dels seus vo-
tants, o possibles, que el van descobrint
de debò a cop d’una frustració rere l’al-
tra. L’alcalde del PP s’està destapant com

a molt mal gestor i, sobretot, com a mal
alcalde, perquè no defensa els drets de
la seva ciutadania.

Badalona fa setmanes que torna a ser
notícia i omple pantalles i pàgines amb
un tema de pobresa que ha impactat l'o-
pinió pública tant per la seva duresa com
per les repercussions polítiques a la
ciutat. La mala gestió feta pel govern del
PP de la desgràcia dels habitatges en-
sorrats a La Salut ha mobilitzat moltes
entitats, ha aconseguit posar d'acord tota
l'oposició i ha acabat fent rectificar l'al-
calde, encara que la solució només sigui
temporal. Ell, amb el seu cinisme tàctic,
a l’inici de la crisi feia gala de com el be-
neficiaria electoralment el conflicte.

Però va cometre un greu error. D’un al-
calde s'espera que estigui a l’altura per
al conjunt de la població, que vetlli i em-
pari. I tan important és que prengui me-
sures que ajudin al rescat del sector eco-
nòmic –cosa que, per cert, encara no ho
ha fet–com que afronti bé les situacions
d’emergència, que, al cap i a la fi, ens po-
den afectar a qualsevol de les veïnes i ve-
ïns de forma inesperada en algun mo-
ment de la vida. 

La forma com l’alcalde del PP que te-
nim a Badalona s’ha acarnissat amb
aquestes famílies convençut que mal-
tractar-les li donava vots li ha fet tras-
passar una línia vermella difícil de re-
trocedir. Perquè en el fons totes sabem
que ser víctimes d’una desgràcia ens po-
dria tocar a qualsevol de nosaltres. I les
seves circumstàncies són fàcilment ge-
neralitzables a les circumstàncies d’una
gran majoria. Ara tothom sap que si van

mal dades no es podrà confiar en aquest
alcalde, per molt que quan no governa-
va i feia campanya assegurés tota mena
de solucions immediates.

El govern del PP es va esforçar a pre-
sentar aquestes famílies víctimes com
a persones aprofitades a qui calia dir-los
prou tancant l’aixeta de la despesa que
ocasiona el seu allotjament d’urgència
que s’allargava massa, en una mena de
càstig exemplar que les deixava tirades
al carrer. No va tenir en compte que la
majoria dels mesos han transcorregut
sota l’estat d’alarma i el confinament,
amb paràlisi de molts serveis adminis-
tratius, socials i amb pèrdua de llocs de
treball. Època difícil o impossible per a

molts tràmits i gestions.
Tampoc va tenir en compte
que es tracta de famílies
propietàries d'una vivenda
que havien pagat, i que en
unes hores s’han trobat des-
posseïdes de tot, o de famí-
lies llogateres complidores

que no poden accedir a altres vivendes
de lloguer per les traves burocràtiques
i administratives que posa el propi
mercat. L’esforç per criminalitzar-les ha
tingut poc recorregut. El seu és un
problema molt general, que afecta mol-
tes famílies, un problema que genera
empatia perquè molta gent sap que elles
podrien ser nosaltres. I ha començat a
funcionar allò de si en toquen a una ens
toquen a totes. Paradoxalment, a més,
les famílies desallotjades del bloc in-
cendiat el gener de 2019 segueixen als
pisos públics provisionals sense ningú
que les apressi.

No hi ha justificació possible i la
crítica es gira cap al descarnat mal al-
calde, que valdria més que treballés en
solucions concretes i efectives al greu
problema de l’accés a l’habitatge, que
és el problema majoritari de la majo-
ria de la població.

Una cosa és la campanya electoral i l’altra
afrontar la realitat de la ciutat i governar
més enllà dels límits que té el màrqueting

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la

seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes so-
cials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure ple-
nament les seves últimes experièn-
cies felices. I perquè l’estimem i la tro-
bem a faltar molt.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La monarquía españo-
la está constitucional-

mente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos ter-
cios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

@apuente

Conèixer una persona
no ens permet saber si

seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret pe-
nal va dirigit a les accions i fets i no con-
tra la persona. A més, sabeu qui més co-
neix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Aprovecho que el 12
de octubre también es

el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes despla-
zados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratan-
do como a una colonia.

@CarlaVall@MRubirola @jonathanmartinz

Els semàfors

Can Ruti
El laboratori clínic de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona és un
dels equipaments on aquesta setmana
s’iniciaran les proves de detecció de la
Covid-19 amb la tècnica pooling, que

permet reduir el nombre de tests. 
pàgina 6

Curtcirckit
El 20è aniversari del festival Curtcirckit
de Montgat ha estat marcat per l’actual
situació sanitària a causa de la pandè-

mia i pel protagonisme del carrer. La di-
recció va haver d’introduir canvis en la
programació per evitar aglomeracions.

pàgina 11

Aj. de Santa Coloma
L’enderrocament de la façana de La Col-
mena a la plaça de la Vila de Santa Colo-
ma ha encès les alarmes entre el veïnat.

El primer tinent d’alcaldia, Esteve 
Serrano, havia dit als veïns que només

es tiraria a terra el sostre de l’espai. 
pàgina 10
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Ser pobre1

2
Tanquen l’ESO i el Batxillerat del Col·legi Sant
Gabriel de Sant Adrià després dels cribratges

Acomiaden una treballadora del Port 
de Badalona per la campanya de les ‘Pilis’

Divisió entre els regidors 
i la nova executiva del PSC a Tiana

L’oposició badalonina vol saber el cost de 
la campanya sobre la ‘nova’ unitat policial

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Bierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les op-
cions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les elec-
cions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha

obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

Un nen d’11 anys acaba detingut després de robar un au-
tobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia

van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resul-
tar ferit i tot va quedar en un ensurt.

Torturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat

denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat al-
menys quatre presos d’aquesta manera.

Sembla que les restriccions imposades a Madrid pel coro-
navirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola

fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

Fulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un super-
mercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,

qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospi-
tós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

A les xarxes

@fgarriga: La directiva del Barça, que sos-
pita de butlletes falsificades, no ha presen-
tat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.

@jordimunozm: Les classes de la universi-
tat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#LaUniversitatACasa

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en queda-
ven 60.000 i el 1531, només 600.

#DiaDeLaHispanitat #TotPerEvitarLaMoció

La lupa

El passat dijous 1 d’octubre milers
de pensionistes i jubilats de les
principals ciutats i pobles d’Es-
panya es van concentrar davant les
oficines dels instituts de la Segu-
retat Social per registrar una car-
ta adreçada al ministre d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions, el se-
nyor José Luis Escrivá Belmonte,
per exposar-li les demandes dels
pensionistes espanyols.

Aquell dia se celebrava el Dia
Internacional de la Gent Gran, que
té com a objectiu recordar als go-
verns que no es poden oblidar que
tenen una responsabilitat respec-
te a les persones grans.

A Badalona, en aquesta con-
centració hi van participar més de
cinquanta persones i van poder re-
gistrar la carta que textualment
deia el següent:

“Durant anys s’han estat sa-
quejant les cotitzacions socials de
les persones treballadores a la
Seguretat Social. Diuen que no hi
ha diners, però oculten que els ex-
cedents de la Seguretat Social es
van destinar a despeses que no li
corresponien o la rebaixa del dè-
ficit públic.

La recent informació relativa
a l’auditoria limitada pel Tribunal
de Comptes ha posat al descobert
que durant anys s’han carregat im-
procedentment a la Seguretat So-
cial alguns pagaments que supo-
sen més de 105 mil milions d’eu-
ros i que l’Estat haurà de rein-
gressar als comptes de la Treso-
reria de la Seguretat Social.

El mateix succeeix amb al-
tres despeses impròpies per valor
de més de 23 mil milions d’euros,
de les quals vostè va informar re-
centment.

Igualment ocorre amb totes les

Carta al ministre Escrivá
per Pedro Jesús Fernández

mesures de política d’ocupació
que faciliten les exoneracions del
pagament empresarial a la Se-
guretat Social.

Alguns estudis preliminars
situen el desfalc a la Seguretat
Social en més de 500 milions
d’euros.

Estem convençuts que si
aquests recursos s’haguessin
constituït en reserves, aquestes
serien suficients per abordar
tots els problemes actuals.

Considerem que els pensio-
nistes tenim dret a conèixer la ve-
ritat, volem saber què se n’ha fet
de les aportacions dels treballa-
dors, amb el nostre salari diferit.

Per això, exigim que abans
d’aprovar qualsevol reforma de
la Seguretat Social es faci una au-
ditoria pública de tots els comp-
tes perquè l’Estat efectuï les
compensacions necessàries.

L’informem que durant la
tardor convocarem una con-
centració a Madrid per entregar-
li a vostè i als diputats i grups
parlamentaris centenars de mi-
lers de signatures exigint l’au-
ditoria pública”.

No és la primera carta, ni serà
l’última, que els pensionistes re-
gistrem adreçades al ministre
responsable de la Seguretat So-
cial. Malauradament, fins ara, no
hem tingut resposta a les nostres
peticions de cap dels que han os-
tentat aquesta responsabilitat,
però nosaltres no desistirem, ja
que considerem que tenim dret

a estar informats i que se’ns do-
nin explicacions.

Volem també solidaritzar-
nos amb el personal sanitari i de
cures que, malgrat les deficièn-
cies i la manca de recursos eco-
nòmics i humans, ha salvat mi-
lers de vides durant aquesta
maleïda pandèmia. Les retalla-
des i el desmantellament en
serveis bàsics realitzats pels go-
verns de dretes ens expliquen la
situació d’abandonament en
què es troben aquests serveis. No
oblidarem el govern dels millors
d’Artur Mas, que va posar la gui-
neu a cuidar les gallines.   

Per això, ens sumem a les se-
ves reivindicacions, que també
són nostres, per demanar al
Govern de la Generalitat que re-
forci l’atenció primària, es con-
tractin equips de rastreig sufi-
cients per detectar amb rapide-
sa les persones contagiades i es
destinin tots els recursos ne-
cessaris per evitar més morts. 

Volem també un sistema de
residències públiques per aten-
dre la demanda creixent, que es-
tiguin adequadament dotades
amb prou personal i els materials
necessaris per atendre qualsevol
contingència. Aquestes residèn-
cies han d’estar connectades
amb els centres d’assistència pri-
mària i els hospitals públics.

No pot ser que la salut estigui
en mans d’especuladors que no-
més busquen el benefici ràpid. La
salut no ha de ser un negoci.

Les millors
perles

 



línianord.cat 15 d’octubre del 2020

Badalona

| 6

SALUT4El laboratori clínic de
l’Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona és un dels equipa-
ments –també hi participen els
hospitals Vall d’Hebron i Bell-
vitge i el Banc de Sang i Teixits–
on aquesta setmana es comen-
çaran a fer les proves de detec-
ció de la Covid-19 amb la tècni-
ca pooling. Aquest procediment
permet detectar nous casos po-
sitius reduint el nombre de tests
i augmentant considerablement
la “capacitat de diagnosi”, segons
va detallar dilluns la consellera
de Salut de la Generalitat, Alba
Vergés, en una visita a les ins-
tal·lacions de Can Ruti.

El cribratge es realitzarà a
partir de mostres nasals de vuit
persones que es traduiran en una
sola analítica. Si el resultat del
test és negatiu, els vuits partici-
pants seran considerats com a
pacients sense coronavirus. En
cas que la prova resulti positiva,
els professionals sanitaris rea-

litzaran analítiques individuals
per detectar les persones infec-
tades. “La millor manera d'aju-
dar als professionals d'atenció
primària és reduir la necessitat
de proves. Tot aquest esforç no
serà suficient si no som un equip
de 7,5 milions de persones do-
nant resposta a la pandèmia”, va
apuntar Vergés, que va apel·lar
a la “complicitat” de la ciutada-
nia i que va anunciar el desple-

gament aquesta setmana de
500.000 tests d'antígens.

Des de l’esclat de la pandèmia,
el laboratori clínic de Can Ruti ha
fet més de 250.000 proves, amb
una capacitat de 6.000 al dia.
Aquesta xifra augmentaria fins a
les 11.000 amb la nova tècnica. 

D’altra banda, l’hospital ha de-
cidit ajornar la prova del cribratge
amb tests ràpids que s’havia de fer
en un concert a Barcelona.

Un dels professionals del laboratori clínic de Can Ruti. Foto: Generalitat

Can Ruti lidera una tècnica més
eficient per detectar el virus

» L’Hospital Germans Trias i Pujol serà un dels centres on s’aplicarà
el ‘pooling’, que permet augmentar la capacitat de diagnosi

La polèmica del cartell la paga
la cap de comunicació del Port

ACOMIADAMENT4La cap de
comunicació del Port de Badalo-
na, Eva Gómez, ha estat aco-
miadada després de la polèmica
sorgida arran de la campanya Les
Pilis al Port. Diversos grups mu-
nicipals de l’oposició han dema-
nat al govern local explicacions
per una rescissió del contracte
que consideren “inacceptable” i
han fet una crida a assumir res-
ponsabilitats per part de l’equip
directiu de la zona portuària. 

La polèmica va arrencar la
setmana passada quan es va fer
públic el cartell de la campanya

per promocionar els establi-
ments de restauració i les acti-
vitats del Port. Amb l’eslògan Les
Pilis al Port. Celebra el teu sant
al mar!, la iniciativa va rebre crí-
tiques per utilitzar “estereotips
sexistes” que fomenten la “cosi-
ficació i la pressió estètica a les
dones”, tal com va denunciar el
PSC, que va exigir la retirada del
cartell. La resposta de l’alcalde
no es va fer esperar i va apuntar
a les xarxes que el cartell li sem-
blava de “molt mal gust” i que ja
havia donat les instruccions per
retirar la campanya.

Pas endavant per al nou edifici
de l’Institut Ventura Gassol

EDUCACIÓ4La Generalitat de
Catalunya ha licitat les obres de
construcció del llargament rei-
vindicat nou edifici per a l’Insti-
tut Ventura Gassol de Badalona.
L’actuació -que portava en punt
mort des del juny del 2018-
comptarà amb un pressupost
de 7,3 milions d’euros i la previ-
sió és que l’execució del projec-
te s’allargui prop d’un any i mig.
“Després de molts entrebancs ad-
ministratius es desbloqueja el
projecte del nou institut Ventu-
ra Gassol; una peça important en
el mapa educatiu de la ciutat i

que és una oportunitat per re-
forçar l’educació pública a Mon-
tigalà, la Pau, Puigfred i la Coli-
na”, ha apuntat al respecte el re-
gidor d’ERC Oriol Lladó. Des de
Guanyem, l’exalcaldessa Dolors
Sabater ha recordat que ja es va
publicar una licitació d’obres el
2018 que no es va acabar con-
cretant i ha fet una crida a la pru-
dència: “No ho celebraré fins
que les obres no culminin. El pe-
riple que ha viscut la construcció
d'aquest institut és digna d'es-
tudi. Res feia preveure que dos
anys després tot estaria per fer”.

Carles Bosch encapçala 
el jurat del Filmets d’enguany
CINEMA4Compte enrere per a
l’inici de la 46a edició del Filmets
Badalona Film Festival. El cer-
tamen -que enguany tindrà com
a president del Jurat Oficial In-
ternacional el premiat director i
guionista Carles Bosch- arrenca
aquest divendres amb una ses-
sió inaugural de luxe al Teatre
Zorrilla on es presentarà per
primera vegada a Catalunya Co-
rrespondència, l’últim curtme-
tratge de la directora badaloni-

na Carla Simón, flamant Premi
Nacional de Cultura. La jornada
comptarà també amb la pre-
sentació del documental Èpica.
El llegat de la Fura dels Baus,
una producció de la companyia
teatral i Badalona Comunicació.
Amb l’eslògan Sempre ens que-
darà Filmets, el festival estrena
aquesta edició en format híbrid
amb cinc sessions presencials i
amb accés gratuït online a tots
els films de la secció oficial.

Política | Esperanza García s’incorpora a l’equip d’Albiol
La diputada del PP Esperanza García deixa el seu escó al Parlament per incorpo-
rar-se a l’equip encapçalat per Xavier García Albiol a l’Ajuntament de Badalona.
L’encarregat de rellevar García serà l'exalcalde de Castelldefels Manuel Reyes.
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4Restarting Badalona és una as-
sociació privada sense ànim de lucre
oberta al conjunt de l'ecosistema in-
novador local i internacional. Va néi-
xer fa mig any i és un projecte per fer
present Badalona en el futur aprofi-
tant totes les potencialitats de la ciu-
tat: el campus de Can Ruti, els estu-
diants, les empreses i empresaris i els
espais industrials i d'equipaments
que, o bé han quedat enrere, o bé en-
cara no tenen un ús definit. “Volem
generar accions d'impacte social
que aportin valor a Badalona”, diuen
des d’aquesta associació.

En altres paraules, “fer possible
una ciutat cohesionada, tractora,
que complementi les iniciatives
que tenen lloc a Barcelona i al con-
junt de la seva àrea metropolitana”,
afegeixen. Restarting Badalona és,
doncs, un punt de trobada per a to-
tes aquelles persones, entitats i
empreses que vulguin participar i
sumar en fer de Badalona “un te-
rritori innovador que, com en èpo-
ques passades, ens impulsi cap a la
societat del coneixement”.

TRES PRIORITATS
Restarting Badalona es marca tres
prioritats principals. En primer lloc,
l’emprenedoria. I és que Badalona

és avui dia un referent de la xarxa
europea de la bioregió i per poder
consolidar aquesta situació “ne-
cessita continuar desenvolupant-
se i integrar-se amb el nucli urbà i
industrial de la ciutat”, argumenten
des de l’associació. En aquest sen-
tit, creuen que cal retenir i captar
totes aquelles persones amb es-
perit emprenedor de la ciutat i de
fora proporcionant el millor entorn

per encetar els seus projectes i
consolidar-los.

En segon lloc, Restarting Ba-
dalona aposta per la innovació,
potenciant la recerca translacio-
nal en l'àmbit de la salut i promo-
vent la transformació digital de les
organitzacions mitjançant la inno-
vació en processos i tecnologia en
els diferents sectors existents a la
ciutat. “Ser referents en innovació
social generant noves idees, mo-

dels i serveis per satisfer les ne-
cessitats canviants de la societat del
futur”, detallen.

Per últim, l’associació posa el fo-
cus en la formació. Restarting Ba-
dalona vol promoure la formació
en contacte amb el món profes-
sional. “Apropar casos d'èxit, ex-
perts i docents mitjançant l’orga-
nització de jornades, conferències
i píndoles formatives”, apunten.
“Badalona necessita una millor
oferta formativa de cicles superiors
i mitjans i més oferta de grau su-
perior”, a banda de poder fer una
aposta universitària lligada a l'àm-
bit de la salut.

QUÈ FAN?
Amb tot, des de l’associació Res-
tarting Badalona identifiquen pro-
jectes d'oportunitat a emplaçar-se
a la ciutat en els camps de la in-
novació, la tecnologia i la forma-
ció; detecten iniciatives “per di-
buixar la ciutat que volem ser”, la
qual projecten cohesionada, con-
nectada i centre i capital per a Bar-
celona; i promouen entre les ins-
titucions una agenda internacio-
nal que posicioni Badalona glo-
balment com una ciutat metro-
politana de referència.

Rellançar
Badalona

»Restarting Badalona treballa amb l’objectiu d’impulsar les potencialitats de la ciutat
» L’associació vol posicionar Badalona com una ciutat metropolitana de referència

“Volem generar
accions que aportin
valor a Badalona”

4El president de Restarting Ba-
dalona és Ferran Falcó. “No som
una ciutat condemnada a sortir
sempre als diaris pels nostres
problemes, sinó que també hi po-
dem sortir pel nostre potencial”,
s’afanya a dir Falcó. “Nosaltres hi
volem ajudar”, afegeix. “Volem
aportar una nova manera de fer
centrada en la innovació, l’em-
prenedoria i la formació. Un es-
pai que aquí no estava cobert”,
detalla. I tot plegat per fer de
Badalona “un actiu de la capital de
Catalunya”, incidint en el que
passa a la gran Barcelona.

El president de Restarting
Badalona es mostra satisfet del
primer mig any de vida de l’as-
sociació, malgrat que la pandèmia
els ha obligat a renunciar a algu-
nes activitats. S’enorgulleix, per
exemple, de la candidatura que
van presentar conjuntament amb
l’Ajuntament perquè Badalona
formi part de la Mobile Week
Catalunya 2021, que s’havia de fer

al febrer però s’ha ajornat al juny.
Falcó està convençut que la can-
didatura serà acceptada perquè
és “un bon projecte” i que això ser-
virà d’exemple del que Restarting
Badalona pretén aportar a la ciu-
tat, posant a l’aparador els seus
“actius” per poder “equilibrar la
imatge que habitualment pro-
jecta”. “I fent-ho sense cap biaix
polític ni partidista”, assegura.

CAN RUTI
Igual que Màrius Rubiralta, el
president d’honor de Restarting
Badalona, Falcó també destaca
que un dels grans potencials de
la ciutat és Can Ruti. “Crec que no
sabem prou bé que no és només
un hospital”, reflexiona Falcó.
“Hem d’afegir a la Penya, a l’Anís
del Mono i als romans aquest ac-
tiu”, resumeix. “Ens pot aportar
molt valor i al voltant seu es pot
articular un hub únic al país per
a les empreses que desenvolu-
pen dispositius mèdics”, conclou.

Falcó: “Badalona també pot 
sortir als diaris pel seu potencial”

Restarting Badalona
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Soci fundador 
de BDN Lab

Alejandro Aliaga

Promotora, 
Escola d’Engineria, 

Univ. Pompeu Fabra

Carmen Buisan

CEO de
MiWEndo Solutions

Ignasi Belda

Arquitecta a
Ponsirenaspuig 

associats

Pilar Baranda

Expert en 
digitalització i

prevenció de la salut

Pau Calvet

Director comercial
a Carver Advanced 

Systems S.L.

Jose A. Cortés

Emprenedor.
Traductor de

continguts web

Marco Cevoli

Soci i cap de
Govern Digital

a Everis

Martí Casamajó

Gerència Territorial 
Metropolitana Nord 

a l’ICS

Oriol Estrada

Mànager de projectes
sènior a la Universitat

Oberta de Catalunya

Paul Fenton

Direcció 
a Herramientas

Preziss S.L.

Marc Farrarons

Assistent executiva a
l’Institut de Ciència de

Materials de Barcelona

Minerva Estruch

Desenvolupament
d’organitzacions,

projectes d’innovació

Oriol Fernández

Gestió d’oportunitats
de negoci i ofertes

per al sector públic

B. Grabenbauer

CEO i fundador
de Maxchief Europe

Pep García

Management 
d’esdeveniments

i serveis de màrqueting

Guillem Franquesa

Arquitecte superior
a MAG arquitectes

SCP

Jordi Guardiola

Expert en 
Digital Selling

Alex López

Advocat. Soci-director
de l’àrea legal de

Lladó Grup Consultor

Joan Lladó

Mànager general
de la Fundació Èpica 

La Fura dels Baus

Fran Iglesias

Soci de
SDG Group

August Mabilon

Bit Genoma 
Digital Solutions.

Professor a la UPF

Miquel Martín

Consultor en
assumptes públics 

a Think O'Clock

Alex Mañas

Cap del Living Lab
for Health a l’IrsiCaixa

Rosina Malagrida

CEO de l’Institut
de Desenvolupament

Urbà de Barcelona

David Martinez

President i advocat
social a l’Associació

Noves Vies

Albert Parés

Directora general del
Col·legi d’Arquitectes

de Catalunya

Sònia Oliveras

Màrqueting.
Esdeveniments 

esportius

Roger Melcior

CEO del RACC

Xavier Pérez

Consultor
i explorador de

creativitat urbana

Arcadi Poch

Tècnica de Planificació
estratègica a 

l’Aj. de Badalona

Teresa Puig

Director de l’Oficina
d’Estratègia en Salut 

Digital de l’ICS

Jordi Piera

CEO experimentat.
Mànager general

de Telco

Carles Riopedre

President de
l’Associació Sibila

Fòrum

Xavi Salla

Doctor en Ciències 
Químiques 

i catedràtic a la UB

Marius Rubiralta

Soci del Grup
Betulo Concursal

Jose A. Regalado

Internacionalització
i desenvolupament

local

Mireia Sanabria

CFO i cofundador
de Zebra Retail

Hector Venteo

CEO de
Meteosim SL

Oriol de Tera

Fundadora i CEO
de Tataj Innovation

Daria Tataj

President
de l’associació
Restarting

Badalona

Ferran Falcó» Restarting Badalona està formada per un grup transversal 
i multidisciplinar de persones de Badalona o implicades amb la ciutat. 
Un equip amb la prioritat de desplegar una estratègia local que permeti 
sumar complicitats supramunicipals, en tots els àmbits, per bastir un 
context que faciliti continuar avançant cap a la societat del coneixement

www.rbdn.cat

Restarting Badalona
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Santa Coloma

SALUT4L’Hospital de l’Espe-
rit Sant de Santa Coloma de
Gramenet ha posat en marxa un
nou sistema de seguiment per als
pacients que s’han de sotmetre
a intervencions quirúrgiques.
Els familiars de les persones
que hagin de passar per aques-
tes operacions podran a partir
d’ara seguir l’evolució de tot el
procediment de forma telemà-
tica o a través d’una pantalla ubi-
cada a la Sala d'Espera del Bloc

Quirúrgic, on es mostrarà l’ho-
ra d’inici i l’estat del procés. Per
tal de poder garantir la confi-
dencialitat dels pacients, el se-
guiment només es podrà fer
amb un codi identificador que es
lliurarà a l'acompanyant en el
moment de l'ingrés al centre
hospitalari. Aquest nou siste-
ma automatitzat substitueix al
procediment que s’utilitzava fins
ara de comunicació via SMS des
del mateix quiròfan.

POLÈMICA4L’enderrocament
de la façana de l’antic local de la
cooperativa La Colmena a la
plaça de la Vila de Santa Coloma
de Gramenet divendres passat
ha encès totes les alarmes entre
el veïnat. Segons denuncia la Pla-
taforma Salvem la Ciutat Vella,
el primer tinent d’alcaldia de
l’Ajuntament, Esteve Serrano, els
va avançar que només es proce-
diria a tirar a terra el sostre de
l’espai, conservant la façana ex-
terior. Tanmateix, molts veïns
descobrien divendres amb es-
tupefacció que les màquines
s’havien emportat per davant
tot el local.

“Per seguretat i per evitar
problemes greus hem hagut de
resoldre enderrocar la façana
ara. Tard o d’hora ho havíem de
fer. No posaré mai en risc la in-
tegritat de ningú. Estic segur
que empatitzareu amb aquestes
circumstàncies”, assenyalava Se-
rrano en un missatge a través de

les xarxes socials, on emplaçava
l’entitat veïnal a parlar sobre el
cas de La Colmena en la reunió
entre el consistori i la platafor-
ma programada per a dimarts.

A la trobada, l’Ajuntament va
justificar l’enderroc en diversos
informes que constataven l’estat
“ruïnós” de l’estructura de l’es-
pai. La reunió també va servir
per fixar un calendari per a la
modificació del Pla Especial de

Reforma Interior (PERI), on
s’inclouran les demandes veïnals
i es reduirà el sol edificable. 

Aquest polèmic enderroca-
ment es produïa hores després de
la demolició de Can Serra, una
casa amb gairebé 75 anys d’his-
tòria del carrer Santa Gemma, al
barri centre. El grup d’ERC ha
demanat una reunió urgent de la
Comissió de Patrimoni Arqui-
tectònic per valorar el cas.

Les màquines enderroquen La Comena. Foto: Salvem la Ciutat Vella

La demolició de La Colmena per
“seguretat” encén les alarmes

Nou sistema de seguiment 
d’operacions a l’Esperit Sant

Vins | La vinya d’en Sabater, nou membre de la DO Alella
Santa Coloma de Gramenet entra a formar part de la Denominació d’Origen d’Ale-
lla (DO Alella) gràcies als vins produïts per la vinya d’en Sabater, una producció

experimental amb la qual practiquen els alumnes de l’Escola de Restauració.

MEMÒRIA HISTÒRICA4Les jo-
ventuts d’ERC han demanat al
govern encapçalat per Joan Ca-
llau la retirada d’una placa sobre
el Ministerio de la Vivienda fran-
quista a Sant Adrià de Besòs. El
rètol es troba al número 149 del
carrer Mare de Déu del Carme,
al barri de Sant Joan Baptista, i
conté l’emblema de l’Instituto
Nacional de la Vivienda (I.N.V.)
amb el jou i les cinc fletxes ca-
racterístiques de la simbologia
franquista i del partit únic del rè-
gim, la Falange Española Tradi-
cionalista y de las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista
(FET y de las JONS).

La petita i desgastada placa
està ubicada en un edifici amb
pisos de protecció oficial cons-
truït durant el règim franquista
al barri de Sant Joan Baptista.
Aquesta mena d’icones eren
molt comunes a l’època i diver-
sos exemplars ja han estat reti-
rats de la via pública en altres po-
blacions d’arreu de l’estat es-
panyol. Des de les joventuts re-

publicanes ja s’ha procedit a
presentar una instància a l’A-
juntament de Sant Adrià per
demanar la retirada del rètol
en compliment de la flamant
llei de memòria democràtica. 

Fonts municipals consulta-
des per Línia Nord confirmen

que han rebut la petició del jo-
vent republicà, però apunten
que encara estan valorant el cas
i no concreten, de moment, un
termini per a la retirada de la
placa del Ministerio de la Vi-
vienda franquista del carrer
Mare de Déu del Carme.

La placa franquista del carrer Mare de Déu del Carme. Foto: Jovent Republicà

Demanen la retirada d’una placa
franquista a Sant Joan Baptista

Sant AdriàEDAR Besòs | Callau demana explicacions per l’abocament al Fòrum
L’alcalde Sant Adrià, Joan Callau, s’ha posat en contacte amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
com a responsables de la depuradora del Besòs per demanar explicacions sobre l’abocament d’aigües
fecals al mar detectat per un pescador dimarts a 300 metres de l’escullera del Port del Fòrum.

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Barcelona ha interposat més de
10.000 multes a conductors que
circulaven per la Zona de Baixes
Emissions (ZBE) en un vehicle
sense el distintiu ambiental de la
DGT requerit i sense cap auto-
rització especial o moratòria
concedida. Des de la posada en
marxa del règim sancionador
el passat 15 de setembre i fins al
30 del mateix mes, un total de
10.761 cotxes i motos contami-
nants van ser enxampats per
les càmeres que vigilen els dife-

rents punts d’accés a la ZBE de
set del matí a vuit del vespre.
Aquests vehicles representen de
mitjana actualment un 1% del
parc d’automòbils que circula
per la capital, una xifra dos
punts inferior a la registrada
abans de l’inici de les sancions,
que era del 3%. Els infractors
hauran de pagar una multa de
100 euros per saltar-se la nor-
mativa vigent, que també afec-
ta Sant Adrià de Besòs i tres mu-
nicipis més: Cornellà de Llo-
bregat, Esplugues i l’Hospitalet.

Més de 10.000 multes per 
la Zona de Baixes Emissions
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Nova àrea d’emergència per a
la recollida de residus a Tiana
MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Tiana ha posat en marxa una
nova àrea d’emergència per a la
recollida de residus a l’avinguda
Onze de Setembre, a l’altura del
carrer Maresme. Aquest flamant
equipament complementarà les
instal·lacions que funcionen des
del juny del 2018 al camí Dalt
d’Alella amb el carrer Edith
Llaurador i té l’objectiu de faci-
litar l’accés dels veïns i veïnes de
la zona sud del municipi a aquest
servei. Segons detalla el consis-
tori en un comunicat, aquestes
àrees permeten fer un segui-

ment de la participació en la re-
collida de residus i només dis-
posen de dos tipus de conteni-
dors per dipositar rebuig orgà-
nic i per a la resta de brossa do-
mèstica. Per tal de poder accedir
a aquest servei és necessari uti-
litzar la targeta de la deixalleria
municipal, que es pot demanar
via telefònica. Des de l’Ajunta-
ment, tanmateix, emplacen els
veïns de Tiana a sumar-se a la
iniciativa de la recollida de resi-
dus porta a porta per tal de con-
tribuir a millorar la gestió del re-
buig que es fa al municipi.

CULTURA4El 20è aniversari
del festival Curtcirckit de Mont-
gat ha estat marcat per l’actual
situació sanitària a causa de la
pandèmia del coronavirus. La di-
recció del certamen va haver
d’introduir diversos canvis en la
programació prevista per a l’e-
dició d’enguany per evitar aglo-
meracions i es va apostar per
allargar el festival del 29 de se-
tembre fins a l’11 d’octubre amb
tota una bateria d’actuacions
que s’han desenvolupat majori-
tariament 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 Sega-
dors o la Sala Pau Casals.

L’espectacle Cuerdo de la
companyia Karl Stets va ser l’en-
carregat de donar el tret de sor-
tida a la vintena edició en un acte
inaugural que va comptar amb
la presència de la consellera de
Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, Àngels Ponsa, que va in-
tervenir en la presentació prèvia
a la representació per enviar un
missatge de tranquil·litat a la ciu-

tadania, assegurant que la cul-
tura és “segura” i recordant que
des de la represa de l’activitat al
mes de juny no hi ha hagut cap
rebrot del virus a Catalunya que
s’hagi originat en un esdeveni-
ment cultural.

Entre les propostes d’aques-
ta edició del festival destacava
l’organització d’una exposició

fotogràfica i audiovisual per re-
passar en aquest 20è aniversa-
ri la trajectòria del popular cer-
tamen i dels artistes que hi han
participat des dels seus inicis.

La cloenda del certamen va
anar a càrrec de Joan Català
amb els equilibris de la mini-
malista i llargament premiada
representació Pelat.

L’espectacle ‘Pelat’ de Joan Català va tancar aquesta edició. Foto: Curtcirckit

La pandèmia marca la vintena
edició d’un Curtcirckit de carrer

Comerç | Tercera edició del talonari Mongattiana
Les associacions de Comerços i Serveis de Montgat i Tiana (ACISM i ACIST) han

impulsat la tercera edició del talonari Montgattiana, una iniciativa amb des-
comptes i promocions que compta amb la participació de més de 70 comerços.



Polèmica | El sector de la restauració recorrerà el tancament
“No podem més”. Aquest és el clam unànime del sector de la restauració, que ha rebut

com un gerro d’aigua freda el nou tancament. El Gremi de Restauració i la Federació Ca-
talana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals ho portaran als tribunals.

ACN4El Govern va confirmar
aquest dimecres que tanca bars
i restaurants i imposa noves res-
triccions d'aforament a comerços
i actes culturals per frenar els
contagis de coronavirus. Com
havia avançat l'ACN, l'executiu
redueix al 30% l'aforament al co-
merç i als mercats, obliga a sus-
pendre congressos, convencions
i fires, tanca sales de jocs i bingos
i limita les activitats esportives als
gimnasos. 

Bars i restaurants tancaran 15
dies però podran oferir produc-
tes per emportar-se o servei a do-
micili, amb els restaurants dels
hotels restringits únicament als
hostes. Als espectacles culturals,
l'aforament serà del 50%. El Go-
vern demana limitar la mobilitat
fora del domicili i els contactes
socials. Les mesures entraran
en vigor aquest mateix divendres
si el TSJC ho avala.

“Cal actuar avui per evitar un
confinament total en les pròxi-
mes setmanes”, va assegurar en
roda de premsa el vicepresident
amb funcions de president, Pere
Aragonès. “La salut és el més im-
portant”, va afegir, remarcant
que cal actuar “amb contundèn-
cia” per evitar “de totes-totes” un
nou confinament. Aragonès va
dir que el Govern és conscient
que pren “decisions difícils” amb
conseqüències econòmiques i
socials però va remarcar que
són “del tot imprescindibles per
fer front a la primera envestida de
la segona onada de la pandèmia”.

DECISIÓ “DOLOROSA”
El Govern admet que el tanca-
ment de bars i restaurants és una
mesura “dolorosa” i “difícil” per
al sector de la restauració, però
creu que és “l'única forma de ta-
llar d'arrel un espai on la ciuta-

dania es relaxa en excés i contri-
bueix a la propagació de la pan-
dèmia”, va detallar Aragonès.
“És una mesura dolorosa, ho sa-
bem, però ens comprometem a
prendre mesures per acompan-
yar el sector”, va insistir.

En aquest sentit, la Genera-
litat ja ha anunciat que donarà
ajuts directes per als bars i res-
taurants que es veuen obligats a
tancar durant 15 dies amb una
dotació inicial de 40 milions
d'euros. A més, les empreses

afectades també podran optar a
una línia extraordinària d’avals
per cobrir necessitats a curt ter-
mini a partir dels 12.000 euros i
es modificarà el codi civil per aju-
dar amb els lloguers dels negocis
d'establiments tancats.

15 dies sense bars ni restaurants
» El Govern ordena el tancament del sector de la restauració durant dues setmanes per frenar el virus

» Anuncia ajuts directes dotats amb 40 milions d’euros i una línia d’avals per compensar la mesura

Bars i restaurants hauran de tancar durant 15 dies i només podran oferir servei per emportar-se. Foto: ACN

L’Industrias tanca una setmana
intensa a casa contra ElPozo 

Les Tucans busquen el primer
triomf del curs a Valladolid

Després de la derro-
ta patida a la Pau en
la primera jornada i

de descansar el passat cap de set-
mana, les Tucans voldran su-
mar la primera victòria de la
temporada 2020-21 demà passat
a dos quarts de sis de la tarda a
Valladolid contra el CPLV Munia
Panteras.

Fins ara, les castellanes han
guanyat l’únic partit que han ju-

gat (10-0 contra l’HC Espanya
balear), mentre que les adria-
nenques necessiten un cop d’e-
fecte després de la derrota contra
el Vila-real (3-5).

El sènior masculí, per la seva
banda, també vol aconseguir la
primera victòria a la Liga Oro en
el segon partit, que els adria-
nencs jugaran també diumenge
a Valladolid. L’equip va perdre en
el debut contra el Castelló B (5-2).

Bàsquet | Els tres equips d’EBA debuten a Badalona
Dos partits dissabte i un diumenge. Els tres equips de Badalona s’estrenaran 
a casa a la lliga EBA aquest cap de setmana; la Penya B jugarà contra el Quart,
el Badalonès rebrà l’Alfindén aragonès i els Maristes jugaran contra l’Ibiza.

Dissabte a la tarda l’Industrias
tancarà la primera setmana del
campionat 2020-21 amb doble
compromís. Els de Javi Rodrí-
guez, a més, afrontaran un dels
partits més esperats de cada
temporada, la visita d’ElPozo de
Múrcia, flamant subcampió
d’Europa, que posarà a prova els
colomencs en el segon partit al
Camp del Ferro.

Els murcians van jugar ahir al
vespre el seu segon partit de lli-
ga (coincidint amb el tancament
de l’edició en paper d’aquesta edi-
ció de Línia Nord) a casa contra
l’Osasuna Magna i venen de per-
dre la final de la Champions
contra el Barça diumenge passat
al Palau Blaugrana, de manera
que aquesta temporada no ju-
garan la màxima competició
continental de clubs.

L’argentí Diego Giustozzi en-

trena, per segona temporada,
un equip plagat d’estrelles i fut-
bolistes internacionals on també
destaca l’exjugador de l’Indus-
trias Pol Pacheco.

EMPAT ‘IN EXTREMIS’
L’Industrias, per la seva banda,
afrontarà el partit després de
sumar el primer empat de la
temporada abans-d’ahir al Mu-
nicipal d’A Malata contra l’O
Parrulo de Ferrol (4-4).

De fet, el punt s’explica en

bona part per l’actuació de To-
más Drahovský, autor d’un hat
trickque li va servir per situar-se
al capdamunt de la taula de go-
lejadors de la lliga. 

La majoria de gols es van
concentrar en la segona meitat (el
partit va arribar 1-1 al descans),
i amb canvis de dominador al
marcador constants. De fet, els
colomencs van haver de jugar de
cinc en els darrers minuts per sal-
var un punt que durant molts mi-
nuts semblava perdut.

Un moment del partit a Ferrol. Foto: Hugo Nidáguila / O’Parrulo

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Esports
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El CF Badalona es posa 
en marxa rebent l’Hospitalet

El primer partit oficial
del CF Badalona en la
temporada 2020-21 serà

contra l’equip que, molt proba-
blement, guardarà un millor re-
cord esportiu del 2020, el CE
l’Hospitalet. Els de Manolo Gon-
zález rebran, aquest diumenge a
les cinc de la tarda, el flamant
campió de la Copa Catalunya i el
que va pujar de Tercera Divisió
el passat mes de juliol.

Ahir a la tarda, el club va pu-
blicar al seu web la documenta-
ció necessària per als aficionats
que vulguin assistir al matx, la de-
claració responsable i les mesu-
res de seguretat que cal complir.

A més, divendres passat l’en-
titat va anunciar que  l’Assemblea
General Ordinària serà el pròxim
dia 29. Un dels punts que es vo-
taran serà la proposta de capital
mínim per a la conversió en SAE.



13 | 

línianord.cat15 d’octubre del 2020

4El servei T’Ajudemde la Segure-
tat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alterna-
tiva eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a dis-
tància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.

Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’ac-
cés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Ins-
titut Social de la Marina (ISM). L’ob-
jectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sen-
tit, T’Ajudem et permet fer els trà-
mits en el moment que vulguis,
sense esperes. 

El nou servei de la Seguretat So-
cial té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciuta-
dans coneguin quines eines te-
nen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgi-
na web de la Seguretat Social (seg-
social.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-so-
cial.gob.es). Un cop a dins, cal dife-
renciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.

CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consul-
tes sobre afiliació, cotització i pa-
gament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes so-
bre pensions i prestacions econò-
miques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat So-
cial, cotització i pagament de deu-
tes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a tra-
vés de la Seu Electrònica o amb l’a-

juda de l’assistent ISSA, però cal dis-
posar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identifica-
ció, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.

Ara bé, això no és imprescin-
dible per poder fer tràmits: la Se-
guretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presen-
cial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i co-
municacions. 

Si un cop provades totes les op-
cions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues op-
cions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari onlineper fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qües-
tió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’ha-
gi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.

Pel que fa als tràmits relacio-
nats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a tra-
vés de la Seu Electrònica o tru-
cant al telèfon 901 10 65 70. Tan-
mateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tra-
mitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina. 

La Seguretat Social, a un clic
» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç

» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla

T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

Pàgines especials

901 50 20 50 
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65 
(pensions i prestacions)

901 10 65 70 
(cita prèvia)

seg-social.es 
sede.seg-social.gob.es

i
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La Sandra és professora d’institut al ba-
rri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de pro-
fessor a la universitat, però no acaba d’e-
namorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Viu en línia

Llibres

El càstig
Guillem Sala

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’es-
tima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veu-
re el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

De dol
Queralt Riera

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la tau-
la les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb discipli-
nes com el cinema, el teatre o la dansa.

Música

Akelarrede Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va co-
mençar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de brui-
xeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.

Pelis i sèries

Akelarre
Pablo Agüero

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als

visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la

impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’ani-

mació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el pri-
mer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de

Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.  

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la músi-

ca liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exi-

tós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al ci-
nema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper

a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de

repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama

de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts

per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’es-

trenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompan-
ya Tom Holland, que també protagonitzarà el

film juntament amb Antonio Banderas.

M A R K  W A H L B E R G

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor de Hollywood i cantant
Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006 

Famosos

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona
‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

Expectació
La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha 

estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

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

ZINC

Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos 
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

FERRO

VITAMINA D

i SALUT

Els dies són més curts, les fulles comencen a caure dels ar-
bres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de

temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un cons-
tipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.

Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Ali-
mentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels ali-
ments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la ma-
duixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

Una dieta contra els refredats

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja, 
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres

Les claus

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló, 
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà, 
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous

EL CONSELL DE LA SETMANA
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