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El sector de la restauració paga el rebrot del virus

Els plats trencats
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CORONAVIRUS pàg 11

El risc de brot baixa 
a Montgat però
continua disparat

BADALONA pàg 8

Posada en marxa ‘fantasma’
de les rampes de Sant Crist

ESPORTS pàg 12
La Penya suma la quarta
victòria a l’Euro Cup

SANTA COLOMA pàg 9
La ciutat es prepara
per al festival de les arts
del firaire més ‘insòlit’

CULTURA pàg 8
El ‘bailaor’ badaloní 
Jesús Carmona guanya
el Premi Nacional de Dansa

Inhabilitenel regidorde la
vigilànciadepisosde laMina
Ramos no renunciarà al càrrec i recorrerà la sentència que el condemna a 9 anys d’inhabilitació pel cas pàg 10
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La primera setmana de tanca-
ment de bars i restaurants s’ha
viscut sota una espècie d’anes-
tèsia entre els restauradors de
Badalona. La gran resposta de la
ciutadania -que s’ha bolcat amb
els establiments a través de les
comandes a domicili- ha ajudat
a esmorteir el cop inicial que va
suposar l’anunci de les mesures
adoptades per la Generalitat de
Catalunya per tal de frenar la
propagació de la pandèmia del
coronavirus.

“La solidaritat i el suport
han estat encoratjadors. Veurem
com va, però les comandes a do-
micili només suposen un 20% de
la nostra facturació”, alerta el
president de Forquilla Badalona,
Edgar Sánchez. Des del grup de
restauradors -que representa
més de quaranta establiments lo-
cals- asseguren que el tanca-
ment de quinze dies ha estat una
estocada molt dura i apunten
que alguns dels afiliats no po-
dran remuntar aquesta aturada
i es veuran obligats a abaixar les
persianes. “Si tanques la res-
tauració, el missatge és molt
clar. Ens han posat a la diana. El
que realment ens preocupa ara
és que quan puguem obrir molts
clients no vinguin per por a con-
tagiar-se”, lamenta Sánchez, que
considera necessari impulsar
una gran campanya de promo-
ció i conscienciació i que convi-
da l’alcalde Xavier García Albiol
a asseure’s per poder consensuar
“mesures globals”.

En aquesta mateixa línia,
els grups municipals de l’oposi-
ció van tornar a unir forces
aquest dilluns per denunciar la
falta d’ajudes que pateix el sec-
tor de la restauració. En un co-

municat conjunt, les formacions
-PSC, Guanyem, ERC, comuns
i JxCat- assenyalaven que les
mesures adoptades pel govern
del PP són “insuficients”, arriben
“tard” i no aborden el problema
de “forma integral”. Pel que fa al
fons de 250.000 euros en ajudes
que va anunciar la setmana pas-
sada Albiol després de conèixer
el posicionament del Govern
català, l’oposició considera que
és “insuficient” i “estèril” tenint
en compte que hi ha més d’un
miler d’establiments afectats a la
ciutat.

LLISTAT DE PROPOSTES
Com a punt de partida, Albiol va
acceptar reunir-se amb les forces
per debatre una bateria de dife-
rents propostes, com ara l’esta-
bliment d’un sistema de sub-
vencions directes, una campan-
ya de promoció i suport del con-

sum de proximitat, ajudes per al
pagament del lloguer o l’exone-
ració de les taxes municipals
fins al desembre del 2021.

“Deixar de pagar una sèrie de
taxes seria una mesura de justí-
cia. Tot suma, però només amb

ajudes fiscals o campanyes de
promoció no tirarem endavant.
Necessitem mesures globals”,
insisteix el president del grup de
restauradors, que no entén que
no hi hagi pressupost per fer
campanyes de suport però sí
que hi hagi diners per omplir la
ciutat amb banderoles promo-

cionant la novaunitat de Policia
de barri.

“PERMISSIVITAT”
“Si es confirma que tancaran
durant quinze dies restaurants i
bars serà la mort per a molts
d’ells, pagant justos per peca-
dors. Seria molt més efectiu que
els Mossos es coordinessin amb
les policies locals per controlar
els aforaments i multar dura-
ment els que no compleixin”, as-
senyalava Albiol en un missatge
a les xarxes socials poques hores
abans de confirmar-se les me-
sures de la Generalitat. 

Aquestes paraules van des-
fermar la polèmica i van posar en
evidència una de les denúncies
que fa mesos que Forquilla Ba-
dalona intenta posar sobre la
taula de les autoritats: la “per-
missivitat” de la policia pel que
fa al compliment de les mesures

i distàncies de seguretat als es-
tabliments.

El mateix alcalde ho confir-
mava en una entrevista a Bada-
lona Comunicació, on apuntava
que els agents de la Guàrdia
Urbana de Badalona tenien ins-
truccions de ser més laxos amb
el reglament durant les primeres
setmanes després de la reober-
tura dels establiments i confir-
mava que alguns bars i restau-
rants no complien estrictament
amb les mesures. 

Per al president del grup de
restauradors, aquestes declara-
cions són molt preocupants, per-
què amb la voluntat de no castigar
els negocis s’ha afavorit la “com-
petència deslleial” entre establi-
ments i s’ha posat en perill la sa-
lut dels clients, generant un “so-
breaforament” en algunes terras-
ses. I ara tots, els que han complert
i els que no, han hagut de tancar.

Anton Rosa
BADALONA

“Enshanposat a ladiana”
» L’onada solidària amb la restauració esmorteeix el cop en la primera setmana sense servei presencial
» Els restauradors badalonins volen consensuar mesures globals i emplacen Albiol a asseure’s a parlar

Una treballadora amb mascareta a la barra d’un bar (esquerra) i un establiment on no es respectava la distància entre taules (dreta). Fotos: ACN i Forquilla BDN

“La solidaritat ha estat
encoratjadora, però les
comandes només són
un 20% de la facturació”
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Situació de l’Hospital
del Mar a 19 d’octubre:

La Unitat 70, tancada. El
78% de la nostra UCI ja són pacients de
Covid-19. 163 pacients a urgències.
Més de 40 superen les 24 hores a una
camilla. El més antic supera les 170 ho-
res. Els passadissos plens de gent gran,
molts d’ells sospites serioses de Covid.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A la Facultat de Cièn-
cies de la Comunica-

ció de la Universitat Au-
tònoma de BARCELONA, en una as-
signatura virtual, una professora aca-
ba de dir: “Voy a cambiar al castellano,
que no me acordaba que estaba ha-
blando en catalán”. No tinc paraules. No
entenc res.

@ferrsitoo

No puc estar contenta
amb la sentència. Con-

demnen els meus com-
panys per permetre el debat de dues
lleis que jo vaig signar i entrar a regis-
tre. Ells, desobediència, i Carme For-
cadell, onze anys de presó. La parciali-
tat de la justícia és aquí. 

[El TSJC ha absolt Mireia Boya]

Tancar els bars aplana-
rà la corba de contagis.

Ok. Però això ho ha de
pagar en exclusiva el cambrer del bar
del costat de la feina o l’autònom del
bar de la plaça, mentre la propietat del
local els continuarà cobrant el lloguer;
el banc el préstec de la reforma i En-
desa la llum?

@abelcaldera@yeyaboya@UrgenPSMar

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

L’emergència habitacional
És una paradoxa la situació que vivim a
Badalona en particular i a Espanya en ge-
neral. Segons l’últim cens de l’INE, el 2011
hi havia 3,5 milions habitatges buits, la
majoria d’ells en mans d’entitats finan-
ceres, dels quals uns 10.000 es troben a
Badalona.

Contrasta aquesta situació amb la
manca d’habitatge de lloguer social a
Espanya: només representa un 2% del to-
tal, mentre que a la majoria dels països
d’Europa està per sobre del 18%. A Ba-
dalona no hi ha cap.

Com ja hem dit altres vegades, el més
sagnant de tot plegat és que hi ha lleis que
proposen la necessitat de crear un parc
d’habitatge social que permeti atendre les
necessitats d’allotjament de la població
més vulnerable i tothom les oblida.

En concret, la Llei 18/2007
del dret a l’habitatge, amb les
modificacions introduïdes
per la Llei 14/2015, del 21 de
juliol, de l’impost sobre els ha-
bitatges, i de modificació de
normes tributàries i de la
Llei 3/2012.

Aquesta llei regula les mesures que cal
posar en pràctica per impulsar la creació
d’un parc d’habitatge de protecció oficial
a Catalunya a un preu a l’abast de les ren-
des baixes i mitjanes amb l’objectiu que,
en un termini de vint anys, el 15% dels ha-
bitatges principals existents siguin habi-
tatges destinats a polítiques socials.

També a Badalona, a finals de 2015,
es va presentar un projecte de polítiques
públiques d’habitatge 2015-2020 en el
qual, entre altres coses, es deia: “És ne-
cessari fer un esforç per intentar dimen-
sionar racionalment la problemàtica i po-
sar en marxa, conjuntament amb la res-
ta d’administracions competents, pro-
grames tendents a resoldre progressiva-
ment el problema de l’habitatge”.

Som a finals de 2020 i el problema de
la manca d’habitatge social no només no

s’ha resolt, sinó que ha empitjorat. Cada
dia hi ha més desnonaments i els preus del
lloguer no baixen dels 600 euros, sent el
preu mitjà, a Badalona, d’uns 800 euros.

Segons dades de l’Ajuntament, durant
l’any 2019 es van produir 389 desnona-
ments a Badalona, més d’un desnona-
ment cada dia. El 24% d’aquests desno-
naments van ser al barri de Sant Roc,
mentre que el 21,85% eren del barri de La
Salut. La majoria d’aquests habitatges
(77,89%) eren de bancs o fons d’inversió.
Algú sap on van anar aquestes persones?

A la reunió del Consell Municipal
d’Habitatge, celebrada el 27 de novembre
de 2019, el govern va anunciar que des-
tinaria 1 milió d’euros a l’adquisició i ar-
ranjament de pisos per tanteig i retracte
i 5,5 milions més per la construcció d’un

parc d’habitatge públic. També va anun-
ciar la construcció d’un centre d’emer-
gència municipal amb una capacitat
d’entre 50 i 60 persones, el cost del qual
seria d’1,5 milions d’euros.  

Ara, el nou alcalde ha anunciat que la
Sareb cedirà a l’Ajuntament 206 pisos per
destinar-los a lloguer social, si bé 170 d’ells
es troben ocupats il·legalment. També, re-
centment, va anunciar que l’Ajuntament
iniciaria el procés perquè, durant l’any
2021, es comencin a construir 232 pisos
de lloguer assequible “en un ventall de 500
a 550 euros, pendent d’ésser definit en les
bases d’adjudicació”. Si tenint en comp-
te que un lloguer social no pot ser supe-
rior al 30% dels ingressos mensuals de
cada llar, això significa que els beneficia-
ris han de tenir uns ingressos superiors als
1.600 euros. 

Pel que sembla, és el mateix que va
anunciar l’anterior govern ara fa un any. Ne-
gligència d’uns o desvergonyiment d’altres?

Segons publica aquesta setmana un
mitjà d’informació local, Badalona té des
de fa anys més de 500 habitatges buits de
grans tenidors. Això ens demostra que
molts dels habitatges buits de titularitat
privada estan desocupats de manera in-
justificada i, a més, la majoria són d’en-
titats financeres.

Ens resulta incomprensible que,
malgrat les declaracions, a Badalona es
continuïn desnonant persones mentre les
entitats financeres disposen d’habitatges
buits, sent els bancs els qui propicien els
desnonaments.

Tampoc no s’entén que, si l’any 2013
es va demanar que en la mesura que el

parc d’habitatges de què dis-
posava la Sareb el formaven
immobles que havien estat ti-
tularitat d’entitats finance-
res que van ser rescatades pel
Govern de l’Estat, la Sareb,
que tenia a les seves mans no
només la possibilitat de con-

tribuir a alleugerir la problemàtica de l’ac-
cés a l’habitatge social sinó la responsa-
bilitat social de fer-ho, no cedís aquests ha-
bitatges a les administracions públiques
en condicions econòmiques que els per-
metria assumir-ne la gestió i la destina-
ció a lloguer a baix cost i a llarg termini.

Malauradament, no va ser així i es va
perdre una oportunitat de crear un parc
d’habitatges socials que hauria permès do-
nar resposta a la greu situació d’emergèn-
cia residencial que continuen patint i que
afecta la majoria de famílies treballadores.

Per això, les entitats que treballem pel
dret a un habitatge digne per a tothom no
volem que continuïn les picabaralles
partidistes i reclamem que s’elabori un Pla
Local d’Habitatge, tal com ho mana la llei,
tan aviat com sigui possible. Nosaltres hi
col·laborarem.

Segons dades de l’Ajuntament, durant l’any
2019 es van produir 389 desnonaments a 
Badalona: més d’un desnonament cada dia

Els semàfors

Jesús Carmona
El bailaor badaloní Jesús Carmona ha
estat guardonat amb el Premi Nacional

de Dansa 2020 del Ministeri de Cultura i
Esports espanyol en la modalitat de crea-
ció. El jurat ha valorat de l’artista badalo-
ní la profunditat de la seva feina creativa. 

pàgina 8

Joventut
L’inici de temporada dels verd-i-negres
és gairebé perfecte. De moment l’equip
està invicte a l’Euro Cup (abans-d’ahir
va guanyar el quart partit), mentre que
els de Carles Duran també han guanyat
quatre dels sis primers partits de l’ACB.

pàgina 12

Juan Carlos Ramos
El regidor del PSC de Sant Adrià no re-
nunciarà al càrrec i presentarà un re-
curs contra la sentència de nou anys

d’inhabilitació per haver pagat diners a
un patriarca del barri de la Mina per 
vigilar irregularment pisos socials. 

pàgina 10
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El risc de brot a Montgat es dispara 
i supera els 1.050 punts1

2 Carta al ministre Escrivá

Fi de la representació de “bon” alcalde

Les ràtios i la falta de recursos tensen 
els instituts del Barcelonès Nord

Restarting Badalona o com 
impulsar les potencialitats de la ciutat

El + llegit línianord.cat
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Les millors
perles

La propietària del restaurant El Mordisco, ubicat a l’Eixample, ex-
plicava dissabte a RAC1que no pensava obeir les ordres de la
Generalitat i que obriria el local perquè era molt segur: hi té una

màquina anti contagis que filtra un 99% de les partícules. El mateix
dia, la Guàrdia Urbana va sancionar l’empresària, obligant-la a tancar.

Kurt. Aquest és el nom de la nova estrella de l’aplicació de
moda entre la generació Z, TikTok. Els seus balls hipnòtics
han aconseguit captivar els usuaris de la plataforma i ja

compta amb quatre milions de seguidors que no es perden cap
ni un dels seus vídeos. I, per cert, és un gat.

El noi sense cervell. És la història que ha explicat l’expert en bio-
medicina Daniel Pellicer: el neuròleg John Lorber va fer una ra-
diografia a un universitari i va comprovar que, en comptes de

tenir massa cerebral, tenia un líquid. Tot i això, el jove era plenament
funcional. “És realment necessari el cervell?”, es va preguntar Lorber.

Ha perdut el 80% de facturació pel coronavirus, però es
nega a fer fora els seus treballadors. És la decisió de l’An-
tonio, el propietari d’un restaurant de Vallecas. “Aquí han

comprat set pisos, han nascut sis nens, i un altre ve de camí... és
molta responsabilitat”, ha dit en declaracions a Antena 3.

Lloguen una grua per veure una amiga malalta de càncer ingres-
sada a l’hospital. Ha passat a l’Argentina, on un grup de dones
s’ha convertit en el millor exemple d’amistat. Com que la Covid-

19 no les deixa visitar la seva amiga hospitalitzada des de fa mesos,
han trobat la manera de veure-la i donar-li suport des de la finestra.

A les xarxes

@adrisantaa: El secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, positiu de Covid-19.
Ho ha confirmat el Departament de Salut
en un comunicat.

@mindundi33: Que algun dels qui de-
fensa la justícia en aquest país m’expliqui
per què ara només multa i inhabilitació,
però a la Carme Forcadell, presó.

#Mesa1-O

@justiciacat: Els negocis afectats per la
Covid-19 podran pagar la meitat del llo-
guer mentre durin les mesures sanitàries.
Locals tancats: 50% del preu. 

#NegocisTancats #ArgimonPositiu

Tribuna

El juliol es va aprovar el Pla Di-
rector Urbanístic (PDU) de les
Tres Xemeneies al Ple dels ajun-
taments de Badalona i Sant
Adrià de Besòs. Esquerra Repu-
blicana vam optar per un sí crí-
tic, per la manca d’una alterna-
tiva viable i per la necessitat
d’incloure millores a un text que
pot ser més ambiciós, per con-
vertir l’espai en un motor de
transformació.

El pol biomèdic de Can Ruti,
el campus d’Alimentació de Tor-
ribera i el campus de la UPC a
Sant Adrià dedicat a l’energia po-
den ser el far que marqui el fu-
tur de les Tres Xemeneies i el seu
entorn. Pensem que el projecte
d’un Hub Internacional per al
Desenvolupament Sostenible i
per a la Pau, presentat per un
grup d’experts internacionals,
és l’únic projecte, a dia d’avui, ca-
paç d’assolir l’objectiu d’impul-

El motor de canvi que volem
per Rubèn Arenas (ERC Sant Adrià) i Alex Montornès (ERC Badalona)

sar el desenvolupament dels
polígons i del nostre territori,
vertebrant una proposta de
referència metropolitana. Un
autèntic pol d’oportunitats per
ambdues ciutats que requereix
suport polític i el desenvolu-
pament de la zona.

Pensem que és necessari
millorar el PDU per assolir
aquest objectiu. Per això, pre-
sentarem diverses al·legacions.
D’una banda, es fa necessari
integrar el projecte funcional
de les Tres Xemeneies i, de l’al-
tra, cal crear un organisme
democràtic i transparent que
vetlli per la seva execució. Cal
que doni les respostes que

manquen en àmbits tan im-
portants com: el medi am-
bient, la mobilitat, la viabilitat
econòmica, el cost de la sub-
estació elèctrica, la necessitat
de nous equipaments o el res-
pecte al patrimoni industrial,
entre d’altres. 

És l’hora que siguem am-
biciosos i valents. Hem perdut
moltes oportunitats i no po-
dem deixar-ne escapar una al-
tra. Fem una crida a totes les
institucions, a l’oposició i a la
societat civil, per treballar ple-
gats en la millora del projecte
i per posar rumb cap a la trans-
formació social i econòmica
d’aquest territori.
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Aire fresc

Cop d’efecte de l’alcalde badaloní, Xavier
García Albiol. El dia 13 era a Sevilla per,
com si es tractés del president del govern
d’un país, signar un protocol per al fo-
ment de la cultura andalusa a Badalona.
L’altra firma del protocol no és la d’un
l’alcalde o regidor sevillà, ho és de la con-
sellera de Cultura de la Junta d’Anda-
lusia, Patricia del Pozo. Què es pretén?
“La promoció de la cultura andalusa, es-
pecialment el flamenc, a la ciutat cata-
lana, facilitant l'intercanvi i acostament
entre territoris d’Espanya”. Badalona ja
no només te rang de població, ara és una
ciutat-territori, el president de la qual és
ell. Un gran treball del departament
d’Exteriors de la nounada república.
No fora d’estranyar que la Fiscalia es-
panyola tramiti ja un expedient.  

El protocol entre Andalusia i el nou
territori, per ara català, encara va més
lluny: “Ambdues administracions tre-
ballaran conjuntament per impulsar
projectes vinculats a la cultura andalu-
sa que fomentin l’ocupació en el sector
creatiu”. Textual. I la senyora del Pozo
va ressaltar, acabat l’acte de signatura,
“la importància d’un conveni que serveix
per unir territoris i persones”.

L’alcalde García Albiol treballa pel fu-
tur. Necessita els vots del 10% de bada-
lonins d’origen andalús i, en plena epi-
dèmia, es planta a Sevilla “a per feina”.
No per agermanar, per exemple, Sevilla
amb Badalona, sinó per tancar un acord
entre el govern andalús i la nostra ciu-
tat. No sé pas si l’alcalde recorda que sen-
se els catalans la història d’Andalusia no
estarà mai completa. A mitjans del se-
gle XIII, la vall del Guadalquivir va ser
conquerida per les tropes castellanes; en
les donacions i privilegis reials, Alfons X
i Sanxo IV van assenyalar que “s’havien
d’aplicar les mateixes normes als cata-

lans que a la resta de repobladors cas-
tellans”. A la primera onada, els catalans
repobladors no van ser comerciants
com tantes vegades s’ha repetit, sinó sol-
dats, artesans i petits propietaris. 

No cal dir també que, sense els an-
dalusos, la història de Catalunya fora
senzillament incomprensible. I, sense
anar a Sevilla, hom sap que la cultura an-
dalusa forma part de la cultura popular
catalana. Catalunya aglutina la tercera
part de la població andalusa emigrada:
582.759 persones, segons l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE). Uns 24.000,
a Badalona. Està escrit arreu: la manca
d’oportunitats, a partir –sobretot– de la

dècada dels 60 del segle passat, empe-
ny a sortir part de la joventut andalusa,
convertint-se en força de treball per al
motor econòmic català i badaloní durant
diverses generacions. 

García Albiol ha de saber que anda-
lusos i badalonins mai han necessitat
protocols per sentir-se germans. Pa-
quita Marín, presidenta de la Casa d’An-
dalusia a Catalunya, deia el 2017 que por-
ta Andalusia i Catalunya per bandera.
Per a Marín, i per a la immensa majoria
d’andalusos que viuen a qualsevol po-
blació del nostre país, no són pas amors
excloents. I afegia aquella dita: “Quin dit
em tallo que no faci mal?”. Perquè ella
sap que té el seu cor repartit entre dos
amors. Sense signar cap paper, la co-
munitat andalusa a Badalona està per-
fectament organitzada des del temps de

la dictadura de Franco, rebent sempre el
suport i l’afecte de la resta de la ciutat i
de les seves institucions, inclosa l’alcal-
dia de cada moment.

Repassem, benvolgut alcalde i pre-
sident de territori: La Casa de Córdoba
de Badalona va obrir el 1975 i actualment
té la seu social a l’antic cinema Artigas
(on també té la seva seu l’Asociación Cul-
tural Andaluza Casa de Utrera en Cata-
lunya, un projecte del 1993). L’associa-
ció Nuestra Señora de la Esperanza, que
gestiona l’antic cinema Badalona, avui
Teatre Blas Infante, va néixer el 1985. El
1986 va obrir el Centro Cultural Anda-
luz Casa de Huelva. Des del 1984, tenim

La Tertulia Flamenca de Badalona. El
1990, es posa en marxa la  Asociación
Rociera Las Arenas. L’any 2002 es crea
l’Asociación Flamenco Vivo. El 2012 es
posa en marxa l’Asociación Cultural
Rociera Andaluza “Ciudad de Badalona”.
També el 2012 comencen les activitats
de l’associació andalusa El Tacón del Du-
ende. El 2014 neix oficialment La Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío de Ba-
dalona... i segurament podríem seguir,
sense oblidar que Badalona acull la Set-
mana Cultural Andalusa des de 1988.
Per descomptat, a totes aquestes entitats
es balla flamenc, sevillanes i buleries.

Què li sembla, senyor García Albiol,
tenim o no promoció de la cultura an-
dalusa –i especialment del flamenc– a
la ciutat de Badalona? Vostè mateix va
dir a la consellera del Pozo que “és un

orgull poder apropar les dues cultures”.
Hi ha alguna contraprestació a la vos-
tra generositat manifesta a Sevilla?
S’ha preocupat de treballar per com di-
fondre el conjunt de la literatura cata-
lana –i naturalment badalonina, prou
nombrosa– a fires del llibre de les ca-
pitals andaluses, i d’assegurar la pre-
sència d'artistes de Badalona i Catalu-
nya en programes destacats de la crea-
ció contemporània d’Andalusia? Ben-
volgut alcalde, ha intentat treballar
perquè la cultura badalonina i catalana
sigui present en esdeveniments cultu-
rals, festivals i fires de ressonància que
tenen la seva seu a Sevilla o qualsevol al-
tre capital andalusa? Ha sabut demanar
a la consellera de Cultura, Patricia del
Pozo, una mirada cap a Badalona des de
la cultura de ciutat bimil·lenària? Ha
promogut  intercanvis  amb el sector
creatiu badaloní, per exemple? 

Vaja, alcalde, què ha fet per “vendre”
Badalona en aquest viatge a Sevilla? Ho
escric perquè del protocol signat a la ca-
pital andalusa es desprèn que Badalona
”impulsarà projectes vinculats a la cul-
tura andalusa”. La Junta o farà a l’inre-
vés? Reconec, perquè és veritat, que va
endur-se un regalet cap a casa: el Ballet
Flamenco de Andalucía (companyia de
dansa de la Junta d’Andalusia) actuarà
el mes vinent a Badalona.

Si Paco Candel va encunyar el nom
d’”els altres catalans", ara es parla
dels nous catalans. Alcalde, com bé ex-
plica l’escriptor Javier López Menacho
en el seu llibre “Yo, charnego”: “En el
fons, el xarnego se sent català, alhora
que andalús, murcià, o extremeny”. I ha
de cultivar les dues cultures. Quin pla
teniu, alcalde, per promoure la cultu-
ra catalana i badalonina als nou vin-
guts? Fem un protocol?

per Estanis Alcover i Martí

El protocol amb la Junta d’Andalusia

Xavier García Albiol ha de saber que 
andalusos i badalonins mai han necessitat 

protocols per sentir-se germans
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POLÈMICA4L’alcalde de Ba-
dalona, Xavier García Albiol,
anunciava dissabte passat la
reparació de les rampes mecà-
niques del barri de Sant Crist en
un acte amb desenes de veïns.
La posada en marxa de les ins-
tal·lacions del carrer Cuba -que
portaven sense funcionar des de
fa gairebé tres anys- es va viu-
re amb gran expectació per part
del veïnat, que en diverses oca-
sions havia demanat al consis-
tori la seva reparació. Tanma-
teix, només 48 hores després de
la gran reinauguració, les ram-
pes mecàniques tornaven a ava-
riar-se.

En un comunicat, el consis-
tori apuntava que els tècnics de
manteniment de la instal·lació
havien comprovat que no hi ha-
via cap component espatllat i
confirmava que l’incident ha-
via estat provocat per l’activa-
ment intencionat del botó d’e-
mergències, que serveix perquè

els usuaris puguin deixar sense
funcionament la instal·lació da-
vant possibles perills. “Sembla
que a alguns no els agrada que
després de tres anys sense fun-
cionar les rampes automàtiques
ara funcionin. En un dia ja les
han bloquejat dos cops prement
el botó de parada d’emergència.
Ho intentaran 1.000 cops i 1.000
cops les arrencarem”, assenya-
lava contundent Albiol al res-

pecte, afegint que s’estan revisant
les càmeres de seguretat per
identificar-ne els autors.

Per la seva banda, l’Associació
Veïnal de Sant Crist va denunciar
l’aparició d’una pancarta firma-
da pels “veïns” donant les gràcies
a Albiol just a sobre del rètol ori-
ginal, que criticava la passivitat
del govern amb la reparació de
les rampes. Un episodi àmplia-
ment comentat a les xarxes.

L’acte de reinauguració de les rampes de Sant Crist dissabte passat. Foto: Aj.

La posada en marxa ‘fantasma’
de les rampes de Sant Crist

» La instal·lació s’avaria només 48 hores després de la reinauguració
» Apareix una pancarta ‘sense autor’ donant les gràcies a Albiol 

El badaloní Jesús Carmona,
Premi Nacional de Dansa

CULTURA4El bailaor badaloní
Jesús Carmona ha estat guar-
donat amb el Premi Nacional de
Dansa 2020 del Ministeri de
Cultura i Esports espanyol en la
modalitat de creació. El jurat ha
valorat de l’artista badaloní la
profunditat de la seva feina cre-
ativa, amb una investigació que
arrenca del “respecte a la tradi-
ció” i innova amb destresa re-
flexiva, tot convertint el material
coreogràfic en un “ric repertori
d’experiències”. També ha estat
guardonada en la categoria d’in-
terpretació la basca Iratxe Ansa. 

Carmona és un bailaor, cre-
ador i coreògraf amb un marcat
caràcter i “personalitat” com a
intèrpret, uns trets que -segons
apunta el jurat i recull l’ACN–
queden “clarament patents” en
els seus darrers espectacles.
Llicenciat en Dansa espanyola
i Flamenc per l’Institut del Te-
atre i Dansa de Barcelona, l’ar-
tista badaloní va deixar a una
banda la dansa clàssica per for-
mar-se en flamenc amb Antonio
Canales, Eva Yerbabuena, Do-
mingo Ortega, Manuela Ca-
rrasco i Ángel Rojas. 

Un últim cartutx per accelerar
el dèficit en infraestructures

MOBILITAT4El grup municipal
d’ERC ha presentat una bateria
d’al·legacions al Pla Director
d’Infraestructures (PDI) metro-
polità, que ha de servir de full de
ruta en matèria de transport
públic des del 2021 fins al 2030.
En aquest sentit, els republi-
cans consideren que és essencial
poder arribar a un compromís
entre les diferents administra-
cions per tal de revertir el “dèfi-
cit històric” amb la ciutat i així
assegurar l’arribada de les línies
de metro i Tram al centre de Ba-
dalona, entre d’altres.

La formació apunta també en
les al·legacions la necessitat de
millorar l’accessibilitat a les ins-
tal·lacions de Can Ruti i de re-
pensar el futur de l’autopista C-
31. En la mateixa línia es pro-
nuncia la Federació d’Associa-
cions Veïnals de Badalona, que
reclama que el nou PDI inclogui
l’arribada del metro a l’Hospital
Germans Trias i Pujol i que es re-
tiri la construcció d’un quart
carril a la C-31 en sentit Barce-
lona, una inversió que tallaria les
ales a la voluntat de transfor-
mació de la infraestructura.

Compte enrere per als veïns
de la Salut i nova proposta

HABITATGE4Les famílies afec-
tades per l'enderroc de la Salut
afronten aquesta setmana amb
incertesa. Després de gairebé
dues setmanes residint a la casa
de colònies que el consistori els
va oferir de manera provisional,
els veïns denuncien que des del
govern municipal no s'ha fet
cap pas més per avançar en el
desbloqueig de la seva situació.
La pressió de l'oposició ha por-
tat Albiol a convocar aquest di-

jous la primera reunió de la
Taula d'Emergència que es va
constituir per abordar el cas
d'aquestes famílies, on es pro-
posarà allargar l'estada dels
veïns al Mas Po-Canyadó. Sobre
la taula, una proposta de solució
que ha traslladat als diferents
partits la Plataforma Sant Roc
Som Badalona: l’adhesió al Pro-
grama 60/40 de la Generalitat,
una iniciativa de cofinançament
per a famílies vulnerables.

Polèmica | Acomiaden el gerent del Consorci Badalona Sud
L’oposició ha demanat a l’Ajuntament que rectifiqui i no acomiadi el gerent del Con-
sorci Badalona Sud, Ramon Sanahuja. El consistori apunta que l’objectiu de la deci-
sió és evitar traves burocràtiques en el pagament de les nòmines dels treballadors.
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Homenatge a Celestí Boada 
en el 81è aniversari de la mort
MEMÒRIA HISTÒRICA4El grup
municipal d’ERC i la secció local
del Jovent Republicà van orga-
nitzar diumenge un acte d’ho-
menatge a l’exalcalde de Gra-
menet del Besòs Celestí Boada
en un 81è aniversari de la seva
mort a mans de les tropes fran-
quistes. La tradicional ofrena
floral davant de la placa com-
memorativa situada al número
9 del carrer Major va aplegar una
vintena de persones respectant
les distàncies i mesures de se-
guretat i va comptar amb la
col·laboració de l’historiador

Pau Vinyes. El regidor republi-
cà Sam Núñez va lamentar a tra-
vés de les xarxes que des del con-
sistori no s’hagués fet cap acte
institucional i es va unir a les crí-
tiques pel missatge que el con-
sistori va publicar a Twitter en
record a l’efemèride, on hi havia
un error en la data de la mort de
l’alcalde Boada. “Desgraciada-
ment no va ser el 1936 com diu
la infografia, va ser el 1939. Ni
això es fa bé”, apuntava Núñez,
que va afegir que continuaran
lluitant per la memòria i el re-
coneixement de l’exbatlle.

CULTURA4El festival de les arts
del firaire Passatge Insòlit de
Santa Coloma de Gramenet arri-
ba aquest cap de setmana en un
format diferent marcat per la
pandèmia del coronavirus. La
quinzena edició del certamen
comptarà amb sis espectacles
presencials que canviaran els
tradicionals jardins de la Torre
Balldovina per l’escenari del Te-
atre Sagarra i per l’espai de Can
Roig i Torres, dues instal·la-
cions que permeten garantir les
mesures de seguretat establertes.

“El format habitual del Pas-
satge Insòlit actualment no es
pot donar, a causa de les condi-
cions que estem vivint. Així i tot,
fem una aposta valenta i ferma
pel talent local, per donar suport
al 15è aniversari del festival,
que es compleix amb circums-
tàncies complicades, però que
seguirà oferint espectacles d’al-
ta qualitat i mantindrà el caràc-
ter insòlit i oníric”, assenyala l’al-
caldessa Núria Parlon, que re-
corda que l’ús de la mascareta
serà obligatori durant tot l’es-

pectacle. Amb aquest canvi de
format, el Sagarra acollirà les
obres Be God Is, Abandónate
mucho, Trashhhhh!!! i Set Up,
quatre propostes que van des
d’una deconstrucció del mite de
l’amor romàntic fins a la tragi-
comèdia.

Per altra banda, l’espai Can
Roig i Torres serà l’encarregat

d’acollir l’espectacle de carrer
sense paraules FOC de la com-
panyia L’Avalot i les acrobàcies
dels artistes de la Companyia de
Circ Eia amb la representació
d’Espera. Les entrades per as-
sistir al Passatge Insòlit d’en-
guany s’hauran de comprar de
manera anticipada a través de la
pàgina web del Teatre Sagarra.

L’espectacle ‘Set Up’ de la companyia Los Barlou. Foto: Passatge Insòlit

Santa Coloma es prepara per 
al festival del firaire més ‘insòlit’

Salut | L’Esperit Sant redueix l’horari de visita als pacients
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet ha decidit restringir 
l’horari de visites als pacients hospitalitzats a les instal·lacions per tal de reduir 

el risc de transmissió del virus i garantir la seguretat dels usuaris i professionals.
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Sant Adrià

Un home accepta 20 anys de
presó per matar la seva parella
TRIBUNALS4Un veí de Sant
Adrià de Besòs ha acceptat una
pena de 20 anys de presó per l’as-
sassinat de la seva parella el
2017. Segons recullen diversos
mitjans, l’autor confés del crim va
arribar a un acord de conformi-
tat amb la Fiscalia abans del ju-
dici amb jurat popular que s’ha-
via de celebrar a l’Audiència de
Barcelona divendres de la set-
mana passada. L’home també

ha pactat amb el Ministeri Públic
una indemnització de 150.000
euros per a la filla menor de la víc-
tima, de 90.000 euros per a la
germana i de 50.000 per a l’àvia.
Els fets es remunten al desembre
de 2017, quan l’assassí va asses-
tar 60 punyalades a la seva pa-
rella per després amagar el cos al
marge de les vies del tren. La
dona l’havia denunciat en dues
ocasions per maltractaments.

Airenet denuncia l’abocament
de la depuradora al Fòrum

MEDI AMBIENT4L’entitat Ai-
renet ha denunciat l’abocament
d’aigües fecals al mar per part de
la depuradora del Besòs. L’a-
grupació ha posat en coneixe-
ment del Seprona de la Guàrdia
Civil tota la informació sobre l’e-
pisodi detectat la setmana pas-
sada per un pescador, que va al-
birar una concentració elevada
d’aigües residuals a menys de
300 metres de l’escullera del
Port del Fòrum. Segons informa

l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), la causa de l’abocament
seria una incidència en la “ca-
nonada d’impulsió de l’emissa-
ri del sistema de sanejament”
que hauria obligat a desviar les
aigües de sortida de la depura-
dora per un emissari d’emer-
gència més curt. Des de l’ACA
apunten que les aigües ja estaven
tractades, fet que contrasta amb
la pudor i les tovalloletes detec-
tades pel pescador.

TRIBUNALS4El regidor del PSC
a l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs Juan Carlos Ramos no re-
nunciarà al càrrec i presentarà
un recurs contra la sentència de
nou anys d’inhabilitació per ha-
ver pagat diners a un patriarca
del barri de la Mina per vigilar
irregularment pisos socials.
Fonts municipals han confir-
mat que el socialista seguirà al
consistori fins que hi hagi una
sentència ferma.

Ramos -que sí que ha estat
suspès de militància i apartat
dels càrrecs orgànics pel partit-
és actualment segon tinent d’al-
calde de Ciutadania i Serveis a la
Persona, responsable de les àre-
es d’Esports i Cultura. Segons
confirmen les mateixes veus,
l’agrupació local dona suport al
recurs judicial de Ramos i al fet
que continuï com a regidor a l’A-
juntament fins que no es resol-
gui l’apel·lació. El grup d’ERC ja
ha demanat la dimissió “imme-
diata” del socialista i insten l’al-
calde Joan Callau a donar ex-
plicacions en el proper Ple.

La secció sisena de l’Au-
diència de Barcelona -que es
pronunciava dilluns després del
judici celebrat el passat 15 de se-
tembre- també va condemnar a
dos anys i tres mesos d’inhabi-
litació per l’atenuant de confes-
sió el cap del clan familiar, Àn-
gel Amaya Montero -conegut
com a Tío Cristina- i José Fer-

nández Franco, l’administrador
d’una de les empreses darrere
d’aquest entramat. El quart acu-
sat, que era l’administrador de
l’empresa pantalla que va guan-
yar el concurs oficial per la vi-
gilància dels pisos, ha estat con-
demnat a set anys d’inhabilita-
ció també per un delicte de pre-
varicació administrativa.

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

El regidor Ramos no renuncia
al càrrec i recorrerà la sentència

Mobilitat | 200 permisos diaris per la Zona de Baixes Emissions
L’Àrea Metropolitana de Barcelona registra de mitjana cada dia 200 peticions per circular
amb vehicles sense etiqueta per la Zona de Baixes Emissions. Des de la posada en marxa
de les sancions s’han inscrit al registre 10.000 propietaris d’automòbils contaminants. 
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Tortell Poltrona i la Senyoreta
Titat, premiats per Òmnium

TIANA4Òmnium Cultural de
Tiana va entregar dissabte pas-
sat el primer Premi Joan Ar-
mengol i Moliner a Jaume Ma-
teu -Tortell Poltrona- i Mont-
serrat Trias -Senyoreta Titat- en
reconeixement a la seva tra-
jectòria i a l’esforç incansable
per impulsar projectes com el
festival Circ Cric de Sant Este-
ve de Palautordera o l’organit-
zació Pallassos sense Fronteres.
La primera edició d’aquest
guardó -que a partir d’ara es
lliurarà cada any i que porta el
nom del pallasso i pedagog tia-

nenc- va aplegar una trentena
de persones al parc Joan Ar-
mengol del municipi i va estar
amenitzada per l’actuació del
pallasso Claret Papiol i pels
músics Jordi Fàbregas i Eduard
Casals. El jurat -format per Jor-
di Pesarrodona, Lluc Armengol
i Gemma Liñán- va voler des-
tacar també amb aquest premi
el compromís i la “intensa re-
lació al servei de les arts” dels
guardonats, que juntament amb
Joan Armengol i Moliner ‘Jua-
nitu’ van fundar el 1993 l’ONG
Pallassos Sense Fronteres.

SALUT4El perill per l’aparició
d’un possible brot de coronavi-
rus a Montgat s’ha disparat
aquesta setmana. En els últims
set dies i gràcies a les proves PCR
s’han diagnosticat al municipi 20
nous casos positius per Covid-19,
elevant l’índex de risc per brot
fins als 733 punts. Tanmateix, el
moment més crític es va viure di-
lluns, quan aquestes xifres van
arribar als 1.053 punts, doblant
folgadament la mitjana catalana,
que se situava als 440 punts.

Segons les dades facilitades
pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, només
en una setmana els casos detec-
tats a la població s’han multi-
plicat per quatre (de 10 a 38 po-
sitius). Pel que fa a la taxa de re-
producció de l’epidèmia, Mont-
gat registra ara un 2,39, una xi-
fra inferior al 3,63 que presen-
tava dilluns. Si aquest número és
superior a 1 es considera que els
contagis estan creixent expo-
nencialment.

La situació també és preo-
cupant a Tiana i Sant Adrià de

Besòs, on els índexs de brot se si-
tuen al voltant dels 730 punts i
s’han detectat 11 i 34 casos po-
sitius per Covid-19 amb proves
PCR. La taxa de reproducció,
però, és considerablement infe-
rior a la de Montgat, no arribant
en cap dels dos municipis al 2.

Pel que fa a la resta de po-
blacions del Barcelonès Nord,

l’índex de brot s’estabilitza en els
650 punts a Badalona amb 231
nous casos diagnosticats en els
últims set dies. Santa Coloma de
Gramenet presenta les millors
xifres de la zona amb un índex de
572 i 51 nous positius en l’última
setmana i amb una taxa de re-
producció que supera lleugera-
ment el número 1.

Un sanitari practica una prova PCR a un home en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

El risc de brot baixa a Montgat
però continua disparat 

Patrimoni | Subvenció per conservar la Cartoixa de Montalegre
La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció per redactar un pla director per

avançar en la programació de les actuacions per conservar i establir uns usos determinats
per a la Cartoixa de Montalegre de Tiana, monument declarat bé cultural d’interès local.



El Joventut pot seguir presu-
mint d’estar invicte a Europa. Els
de Carles Duran van guanyar el
quart partit del curs a l’Euro
Cup abans-d’ahir a l’Olímpic
contra el Venezia (92-78) i es re-
ivindiquen com un dels equips
que vol guanyar la competició. 

De nou amb públic a les gra-
deries de l’Olímpic, els badalo-
nins van haver d’esperar a la se-
gona meitat per decantar la ba-
lança a favor seu. De fet, els ita-
lians van arribar a tenir una ren-
da que es va acostar als 10 punts,
però la reacció de la Penya va ser-
vir per neutralitzar l’empenta
visitant i convertir la segona part
en un mini partit de 10 minuts,
ja que el resultat al descans era
d’empat a 45.

La millor versió dels de Du-
ran va començar a mostrar-se
després de tornar dels vestidors.
Pau Ribas, Ante Tomic i Xabi Ló-

pez-Arostegui van sumar forces
per liderar l’ofensiva i posar els
fonaments de la futura victòria,
que s’acabaria de fer realitat,
sense patir, en el quart parcial,
gràcies també a la bona defensa.

Tomic i Vladimir Brodzians-
ky van arribar als 28 i 20 punts
de valoració, respectivament,
mentre que López Arostegui i Ri-
bas també van ser fonamentals
perquè els verd-i-negres seguei-
xin sense perdre a Europa.

EXAMEN CONTRA BASKONIA
Amb l'eufòria després d'una nova
victòria continental, els verd-i-ne-
gres centren ja els seus esforços
en preparar el partit de la setena
jornada de l’ACB, que els de Du-
ran jugaran demà passat a tres
quarts de nou del vespre contra
el Baskonia de Dusko Ivanovic.
Jugades les sis primeres dates del
campionat, la Penya i els alabe-
sos presenten el mateix balanç de
victòries i derrotes: 4-2.

L’afició va tornar a les graderies de l’Olímpic. Foto: CJB

La Penya suma la quarta
victòria a l’Euro Cup

Pau Arriaga
BADALONA

Futbol americà | Els Dracs començaran la lliga el 12 de desembre
Els Dracs començaran la temporada el pròxim dissabte 12 de desembre al camp dels Zaragoza
Hurricanes. Els badalonins van conèixer el calendari publicat dilluns passat per la Federació

Espanyola i també que els altres rivals de la Conferència Est seran Cobras i Voltors.

Segon empat a domicili
consecutiu de l’Industrias

Bon punt a la Salobre-
ja. L’Industrias segueix
mostrant una bona ver-

sió lluny de casa i els de Javi Ro-
dríguez van empatar abans-d’a-
hir a la pista del Jaén (1-1).

L’activitat ofensiva es va con-
centrar en poc més de quatre mi-
nuts en la recta final de la segona
meitat. Drahovský va seguir de-
mostrant el seu idil·li amb el gol,
però els locals aconseguirien equi-

librar les forces amb un gol del tan-
ca brasiler Maurício, poc després
d’una rematada de Sepe al pal. Els
dos equips van protestar faltes
abans de cadascun dels gols.

La segona setmana de doble
cita de la lliga s’acabarà aquest cap
de setmana amb un partit al
Camp del Ferro contra el Betis. Els
de Rodríguez voldran sumar els
primers punts a casa, on han per-
dut els dos partits que han jugat.

Seagull i CF Badalona volen
mantenir la bona arrencada

FUTBOL4Després de les victòries
per la mínima obtingudes en les
seves respectives estrenes (1-2 el
Seagull contra l’Athletic B i 1-0 el
Badalona contra l’Hospitalet),
els dos equips de la ciutat voldran
mantenir les bones sensacions
mostrades en les seves respecti-
ves estrenes en la jornada d’a-
quest cap de setmana.

Les gavines d’Ana Junyent es
posaran en marxa al Municipal
de Badalona aquest diumenge a

les 12 del migdia, quan jugaran
contra un dels històrics del seu
grup de Reto Iberdrola, la UD Co-
llerense balear.

Per la seva banda, els de Ma-
nolo González afrontaran el pri-
mer desplaçament del curs des-
prés del debut victoriós. El Bada
es veurà les cares contra un dels
grans del futbol català, el Nàstic
de Tarragona, en un partit que ar-
rencarà a les cinc de la tarda de
demà passat al Nou Estadi.

Esports
| 12
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L’escriptora i diputada al Parlament de Ca-
talunya Jenn Díaz fa una crida col·lecti-
va a les dones perquè ocupin, d’una ve-
gada per totes, els llocs de poder que tra-
dicionalment se’ls han vetat. Díaz fa una
mirada al passat per recollir les lluites de
les dones per arribar al poder i recorda
que encara queda molt camí, alhora
que fa un clam a passar a l’acció ja.

Llibres

Dona i poder
Jenn Díaz

A partir d’una idea original de Maria Ca-
sellas, Anna Maria Ricart ha adaptat el lli-
bre d’Assumpta Montellà El silenci dels te-
lers. Sota la direcció de Ferran Utzet, Ca-
sellas i Andrea Portella donen vida a la Pi-
lar i la Carme, dues dones que van viure
i treballar tota la vida en una de les colò-
nies tèxtils catalanes de finals del segle XIX.

A la sala El Maldà de Barcelona.

Teatre

El silenci dels telers
Anna Maria Ricart

L’esperit festiu de La Pegatina ha tornat
amb força en el setè àlbum del grup: Dar-
le la vuelta. La banda de Montcada i Rei-
xac presenta en aquest disc una desena
de cançons, entre les quals hi ha col·la-
boracions amb artistes d’estils similars,
com El Kanka o Arnau Griso. En menys de
48 hores, l’àlbum ja havia aconseguit su-
perar els quatre milions de reproduccions.

Música

El 1969 es va celebrar un dels judicis més
populars de la història dels Estats Units.
Es jutjava set activistes pacifistes acusats
de conspirar en contra de la seguretat na-
cional, fet que despertaria diverses pro-
testes socials. Aaron Sorkin, creador d’El
ala oeste de la Casa Blanca, ha tornat a
convèncer públic i crítica amb El juicio de
los 7 de Chicago, estrenada a Netflix.

Pelis i sèries

El juicio de los 7 de Chicago
Aaron Sorkin

Darle la vuelta
La Pegatina

No em sents
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull l’exposició

‘Nalini Malani. No em sents’  fins al 29 de novembre. En
aquesta mostra, l’artista índia Nalini Malani, guardonada
amb el Premi Joan Miró 2019, presenta una selecció d’o-

bres de tota la seva trajectòria artística, marcada pel
pensament feminista i la denúncia i condemna de la

violència. Les obres de Malani evoquen la vulnerabilitat i
la precarietat de l’existència humana amb una iconogra-
fia personal que beu de mitologies antigues i universals,

amb la justícia social, feminista i ecològica al centre.

Periodista, presentadora de televisió, escriptora i tam-
bé actriu. Tot això és Sandra Barneda (Barcelona,

1975), llicenciada en Periodisme per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i diplomada en Teatre pel

Col·legi de Teatre de Barcelona. Tot i que els últims
anys s’ha convertit en una de les presentadores de re-
ferència dels formats d’entreteniment de Telecinco, al
llarg de les seves dues dècades de carrera professio-
nal ha treballat a programes i mitjans molt diversos,

sobretot de televisió i ràdio. Actualment, està en boca
de tothom per dues qüestions ben diferents: d’una
banda, presenta el reality showde moda a Telecinco,
La isla de las tentaciones; de l’altra, ha estat la finalista

del Premi Planeta 2020 amb la novel·la Un océano
para llegar a ti. Aquesta dualitat ha obert un debat en-
tre els que la critiquen i els que defensen que les dues
facetes professionals són perfectament compatibles:

es pot presentar un reality i ser bona escriptora. 

S A N D R A  B A R N E D A

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser periodista i presentadora de TV
Presenta ‘La isla de las tentaciones’ a Telecinco

Famosos

Quedar finalista al Premi Planeta 2020
Amb la novel·la ‘Un océano para llegar a ti’

Moltes crítiques, però molt més suport
Alguns qüestionen que presenti un reality i guanyi el Planeta

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

Viu en línia | Torchlight III
La sèrie Torchlight ja té tercera entrega, un nou videojoc de rol i d’acció 

multijugador. Disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

LLUM

És molt important mantenir-se actiu i fer exercici físic 
preferiblement a l’exterior durant les hores de llum natural

ABANS DE DORMIR

ACTIVITAT

OCI I DIETA

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

i SALUT

Tot i que la Comissió Europea es va proposar fa dos anys
que el darrer canvi d’hora es fes el 2019, la realitat és que
tindrem canvis d’hora, com a mínim, fins al 2021. Així,

aquest octubre ens hem de tornar a adaptar a l’horari d’hi-
vern, acostumant-nos a veure com el sol surt i es pon una hora
abans, comptant amb menys hores de llum natural a la tarda.
Si bé no es tracta d’una diferència dràstica, el nostre cos nota
el canvi d’hora com si es tractés d’una mena de ‘jet-lag’ lleu,
però triga molt poc a acostumar-s’hi. En el cas d’alguns col·lec-
tius, com els nadons lactants o la gent gran, el temps d’adap-
tació és una mica més llarg. Per a tots els casos, els professors
de la UOC Marta Calderero i Diego Redolar fan un seguit de re-
comanacions per adaptar-se millor i més ràpidament al nou
horari. Cal aprofitar les hores de llum natural, intentant que
ens toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a prop d’una fines-
tra. També s’ha de fer exercici físic i mantenir-se actiu durant el
dia, mentre que, unes hores abans d’anar a dormir, cal fer acti-
vitats relaxants i evitar les pantalles. Com sempre, l’oci amb la
família i amics i una bona alimentació també són clau.

Adaptar-se a l’horari d’hivern

S’han d’aprofitar les hores de llum natural, intentant que ens 
toqui el sol a l’aire lliure o, si no es pot, a través d’una finestra

Les claus

Cal evitar l’exposició a les pantalles i optar per 
activitats relaxants abans d’anar a dormir

Els experts recorden la importància de seguir una dieta 
saludable i de gaudir del temps d’oci en família i amb amics
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