
11 anys

L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

5/11/2020 · Núm. 358 · linianord.cat 

OJD-PGD: 9.000 exemplars - publicació setmanal | redacció: 657 165 047 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

SANT ADRIÀ pàg 15

El risc de brot a la ciutat
baixa però encara supera
de llarg els 1.000 punts

NOVA SECCIÓ D’OPINIÓ pàgs 4-7

Articles de Jordi Muñoz,
Josep Martí i Xavier Pérez

ESPORTS pàg 20

El coronavirus colpeja 
la Penya amb cinc positius

A FONS pàgs 12 i 13 

El drama de l’habitatge
i els joves: una radiografia
de la jungla immobiliària

SANTA COLOMA pàg 14

El poeta colomenc Jordi Valls,
un dels guanyadors dels
històrics Premis Octubre

Creix la tensió per la crisi a la
Guàrdia Urbana de Badalona

El consistori atribueix el brot de Covid a una “relaxació” dels agents i aquests ho porten a Inspecció de Treball pàg 3

Fo
to

: A
nt

on
 R

os
a

Entrevista a Xavier García Albiol,
alcalde de Badalona (PP)

pàgs 10 i 11

“Els veïns de
Badalona no

entendrien una
moció de censura”



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 5175 de novembre del 2020



3 | 

línianord.cat5 de novembre del 2020En Portada

La Guàrdia Urbana de Badalona
ha estat la gran protagonista de
la setmana. El brot de coronavi-
rus que ja ha deixat el cos mu-
nicipal sense un terç de la seva
plantilla ha atret l’atenció dels
mitjans i ha posat els policies al
bell mig d’un foc creuat polític
que podria culminar en la pri-
mera gran crisi de la segona
etapa de Xavier García Albiol al
capdavant del consistori.

Les fitxes de dòmino comen-
çaven a caure dijous de la set-
mana passada, quan els grups de
l’oposició tornaven a unir for-
ces –per enèsim cop aquest man-
dat– per forçar un Ple extraor-
dinari on demanaran la dimissió
de la regidora de l’àmbit de Se-
guretat, Protecció Civil i Convi-
vència, Irene González, per “ne-
gligència” en la “greu” situació
que pateix el cos i per “posar en
risc” la integritat dels agents.
Les formacions –PSC, Guan-
yem, ERC, comuns i JxCat–
aprofitaven l’anunci per avançar
que en aquesta sessió també re-
provaran  Albiol per primer cop
en aquesta segona etapa com a
alcalde. 

En un contundent comunicat,
els partits apuntaven un dels as-
pectes del cas que ha generat més
polèmica: el ball de dades. Des de
l’oposició consideren que la re-
gidora González va “mentir” so-
bre els protocols de contenció del
virus i li recriminen que “no hagi
informat degudament de la si-
tuació”, així com que s’enfrontés
als sindicats policials, posant en
dubte les dades sobre els conta-
gis que facilitaven diàriament. Se-
gons l’última informació facili-
tada pel Sindicat de Funcionaris
de Policia (SFP) de la Guàrdia

Urbana de Badalona,  el nombre
de policies afectats pel brot de co-
ronavirus detectat dins del cos se-
ria de 67 persones, amb 22 casos
positius i un total de 45 agents

confinats d’una plantilla de 248
policies. En canvi, el govern del
PP només confirmava fins aquest
dimecres 21 casos de contagi
per Covid-19 i l’aïllament pre-
ventiu de 26 persones.

CONTRAATAC
L’enfrontament directe amb la
secció sindical SFP –sindicat
majoritari al cos– va portar l’a-

grupació de policies a contraa-
tacar amb una denúncia contra
el consistori a Inspecció de Tre-
ball pel “col·lapse del cos”. En
una nota de premsa, el sindicat
responsabilitza el govern del PP
de la “nefasta gestió” de la crisi
i de tenir una actitud “negacio-
nista” respecte a la pandèmia,
fent cas omís de les reiterades
denúncies de falta de protocol
manifestades des de l’agost.

“Ja al mes de setembre, per
part del nostre sindicat s’havia
advertit que la Sala de Comuni-
cació i Comandament –possible
origen del brot detectat al cos–
i bona part de les dependències
de la Guàrdia Urbana de Bada-
lona presentaven tot un seguit de
mancances que calia resoldre
de manera molt urgent per evi-
tar l’altíssim risc de contagi”,
exposa el sindicat en el comuni-
cat, on assegura que des d’ales-

hores no s’ha dut a terme “cap
mesura correctora”. Des d’SFP
també apunten que la denúncia
a Inspecció de Treball podria
comportar el tancament pre-
ventiu de les instal·lacions com
a mesura cautelar.

“RElAXACIÓ”
Contra les cordes i forçada per les
circumstàncies, la regidora de Se-
guretat compareixia dimecres
per donar explicacions sobre la
situació del cos policial. Lluny de
treure ferro a la qüestió, Gonzá-
lez es va encarregar d’avivar en-
cara més les brases atribuint el
brot de coronavirus a una “rela-
xació de l'ús dels elements pre-
ventius del grup bombolla i fins
i tot al mal ús de la mascareta”.
En aquest sentit, la regidora em-
marca les reiterades demandes
sindicals i el front de l’oposició en
un “conflicte de motivacions po-

lítiques” i apunta que sí que exis-
teix un protocol, el qual inclou la
“desinfecció diària de la comis-
saria a càrrec del personal de ne-
teja entre les 7 i les 22 hores” i la
“neteja i desinfecció dels vehicles
policials a cada canvi de torn”.

FAlTA D’INFORmACIÓ
Sigui com sigui, a les crítiques de
falta d’informació s’hi ha sumat
el fet –denunciat pel PSC– que
el govern local ha tancat l’ofici-
na de l’Equip Bàsic d’Atenció So-
cial de Sant Roc per un brot de
coronavirus “sense fer-ho públic”
i sense “avisar els usuaris”. “Re-
sulta evident que alguna cosa
està fallant amb la prevenció de
la Covid dins de l’Ajuntament.
Ara ha afectat un dels Equips
d’Atenció Social amb més de-
manda de la ciutat”, assenyala
al respecte la presidenta dels so-
cialistes, Teresa González.

Anton Rosa
BADALONA

Crisi ‘política’ a la policia
» González atribueix el brot a la Guàrdia Urbana de Badalona a una “relaxació” de les mesures de seguretat
» L'oposició demana la dimissió de la regidora per “negligència” i un sindicat ho porta a Inspecció de Treball

L’oposició reunida per anunciar la celebració d’un Ple per abordar la crisi de la Guàrdia Urbana (esquerra) i la regidora González amb Albiol (dreta). Fotos: ERC i Aj.

“SFP ja va advertir 
al setembre que calia
resoldre mancances 
per evitar l’alt risc”
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Crec que les preguntes
que cal fer sobre el cas

del desnonament de la
Ruth i la seva família són: és suficient
que l’Ajuntament de Barcelona enviï un
correu a una entitat bancària? S’asse-
gura la institució d’aquesta forma que
una família vulnerable no es queda al
carrer? Es fa un seguiment dels casos?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Han tingut cinc mesos
per preveure la segona

onada de la pandèmia,
exactament igual que jo, que torno a es-
tar sense feina, sense sofà digne, sen-
se nous jocs de la Play i sense galliner.
És a dir, no tinc res del que considera-
va el mínim per afrontar un segon con-
finament.

@joandemerda

El jutge no ha acceptat
la suspensió del tercer

grau: la Dolors Bassa i jo
continuarem sortint cada dia de la
presó. Alegria immensa i, a la vegada,
molta tristesa pels companys de Lle-
doners. Agraïment infinit a les persones
que sempre ens doneu suport. Us es-
timem.

[Sobre el Premi Ondas
a les actrius de Veneno].

Esto es muy importante.
Es un hito. Tres mujeres trans premia-
das por interpretar una vida trans. Por
contar sus historias. Enhorabuena a las
tres. Ojalá se convierta en más trabajo
y sirva para abrir un poco más la puerta
laboral a las personas trans de este país.

@ForcadellCarme@17mn @RubenSerranom

la lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient. 

La primera, i potser la més important, és l’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal feri-
da que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.

Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del te-
letreball. No sabem què en quedarà després de la pan-
dèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i ins-
titucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais re-
servats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una re-
acció ràpida dels responsables polítics per evitar l’a-
bandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi muñoz

la metròpoli després de la pandèmia
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A les xarxes

@AlbertNogueras: Josep Maria Barto-
meu menjant-se més síl·labes que mai en
el seu discurs de comiat com a president
del Barça. Per la porta gran!

@EnricSurinach: Quan s’acabi tot això
de la pandèmia, també podrem comen-
çar els cap de setmana els divendres al
matí?

#TancamentPerimetral

@324cat: La jornada electoral als EUA acaba
a l'espera del recompte del vot per correu.
És l'esperança de Biden per endur-se la vic-
tòria i el camp de batalla legal de Trump.

#PendentsDelsEUA #BonVentBartomeu

Safata d’entrada

Inmersos en la segunda ola de la
pandemia de la Covid-19, en los úl-
timos días estamos viviendo si-
tuaciones alarmantes provocadas
por la falta de interés del alcalde
Xavier García Albiol hacia las per-
sonas y por su incapacidad para
gestionar los problemas de la ciu-
dad. No es algo nuevo en él, que
siempre se ha caracterizado por la
criminalización de la pobreza y por
dejar desamparados a los más
desfavorecidos. No podemos ol-
vidarnos de su famosa campaña
“Limpiando Badalona” en el 2015.

Recientemente, en todos los
medios de comunicación, tanto a
nivel municipal como autonómi-
co y estatal, ha sido noticia el des-
amparo del ayuntamiento hacia las
personas afectadas por el der-
rumbe del edificio situado en el
Passatge de la Torre, hace ahora
justo un año. El gobierno de Albiol,
que llegó al poder en mayo del
2020, decidió de forma unilateral
dejar de pagar las pensiones de es-
tas familias, dejándolas de esta for-
ma en una situación de desampa-
ro y extrema vulnerabilidad. La jus-
tificación, en palabras del propio
Albiol, fue la de culpabilizarles de
su desesperada situación, califi-
cando públicamente a estas fami-
lias de aprovechadas, ocupas y
vividores.  Y yo me pregunto: ¿Se
ha planteado el alcalde de Bada-
lona lo que tiene que ser encon-
trarse de repente en la calle con tus
hijos pequeños, habiéndolo per-
dido todo, y viviendo en la habi-
tación de una pensión, con las po-
cas pertenencias que se han podi-
do recuperar, sin ningún tipo de in-
timidad, dependiendo de que la
administración te ayude y sin ser

per Rosa Trenado (Badalona En Comú Podem)

capaz de encontrar una alterna-
tiva? ¿Ha pensado Albiol cómo
debe ser vivir un confinamiento
en la habitación de una pensión
o albergue? 

En el pleno municipal, en el
que se debatió una moción sobre
el desamparo de estas familias,
le pedí a Albiol dos cosas: pro-
puestas de solución a medio
plazo y humanidad. Humani-
dad, sensibilidad y empatía es lo
mínimo que se le puede pedir al
alcalde de una ciudad para con
sus vecinos. Es del todo inad-
misible culpabilizar a las víctimas
ante la incapacidad de proponer
soluciones por parte del Ayun-
tamiento.

Y si lo cierto es que la po-
breza no forma parte de sus pre-
ocupaciones, en la gestión de la
Covid-19 ha demostrado in-
competencia. Hace ya tres se-
manas que la Generalitat de
Catalunya dictaminaba nuevas
recomendaciones para parar
los contagios, y pasadas estas
tres semanas, y tras varios co-
municados de sindicatos y tra-
bajadores, la plantilla municipal
del Ayuntamiento aún no tiene
un protocolo Covid que se ade-
cúe a la situación actual, conti-
nuando vigente el último decreto
del regidor de Recursos Hu-
mans del día 29 de junio, en que
prevalece el trabajo presencial
sobre el teletrabajo.

Ahora, obligado por los sin-

dicatos y con tres semanas de
retraso, el gobierno de Albiol
trabaja en un decreto para el de-
sempeño del teletrabajo del
50% de la plantilla de aquellos
servicios que se consideren es-
enciales. Y aquí está la trampa.
A diferencia de la primera ola de
la Covid-19, donde una gran
parte de servicios fueron de-
clarados como NO esenciales
para que pudieran realizar te-
letrabajo el 100% de la planti-
lla y así evitar riesgos, el go-
bierno de Albiol ha declarado
esenciales TODOS los servi-
cios del Ayuntamiento. 

Que Albiol no es consciente
de la gravedad de la crisis sani-
taria y social se evidencia al pre-
sentarse en diversos actos pú-
blicos sin mascarilla. Esta falta de
interés ha quedado de manifiesto
debido a la grave situación que
se vive en la Guardia Urbana de
nuestra ciudad, donde se ha de-
tectado un brote de Covid-19 que
ha generado más de 23 contagios
y otros 25 confinados por con-
tacto directo. Y este hecho no es
casualidad, ni mala suerte, ya
que los sindicatos hace semanas
que se quejan de la falta de
equipos de protección indivi-
dual para poder trabajar en unas
condiciones de máxima seguri-
dad. El negacionismo de Albiol,
que nos recuerda al practicado
por Trump, Bolsonaro y com-
pañía, le hace responsable.

No le importan las personas

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El futur de la CACI1

2
El sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana
de Badalona denuncia el consistori

Compte enrere per al polèmic trasllat dels
carters de Tiana a l’oficina de Montgat

Brot de coronavirus a la Guàrdia Urbana:
25 positius i 52 agents confinats

Per què Badalona pot ser 
un ‘hub’ del dispositiu mèdic?

El + llegit línianord.cat

3

4
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Els semàfors

La vacuna RUTI desenvolupada
per l'investigador de l'Hospital
Germans Trias i Pujol Pere-Joan
Cardona ha rebut el vistiplau de

l'Administració Nacional de
Medicaments, Aliments i

Tecnologia Mèdica d'Argentina
per iniciar-hi l'assaig clínic. 

pàgina 8Can Ruti

Cinquanta agents controlaran
l’accés als centres educatius de

Badalona. Aquesta setmana 
s’ha presentat el nou equip que

vetllarà per la seguretat dels
alumnes. FAMPAS celebra la

mesura, però diu que va “tard” 
i que és insuficient.

pàgina 8Aj. de Badalona

El poeta de Santa Coloma Jordi
Valls Pozo ha estat un dels

guanyadors de la 49a edició dels
històrics Premis Octubre.

L'escriptor colomenc ha estat
guardonat amb el Premi Vicent
Andrés Estellés de Poesia per
l’obra Pla 10 de l'espai exterior. 

pàgina 14Jordi Valls Pozo
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Nles millors
perles

Una càmera controlada per intel·ligència artificial esguerra
la retransmissió d’un partit de futbol en confondre el cap

d’un àrbitre calb amb la pilota. “Hi ha hagut gol però no l’hem
vist perquè estàvem veient el calb”, va dir el comentarista.

Un home toca Eternal Flamede The Bangles al piano en
ple carrer. Algunes persones l’envolten i el graven. De

fons, sirenes de cotxes policials i gent corrent, fugint dels
agents. Així és el vídeo de Barcelona que s’ha fet viral.

Burger King ha sorprès amb un tuit animant a fer comandes
a McDonald’s. També a KFC, Subway, Five Guys... El motiu,

segons l’empresa: ajudar la gent que hi treballa. Els usuaris,
però, han posat l’accent en la precarietat d’aquestes feines.

Un home ha estat detingut a Huelva per passejar 
amb un cap humà pels carrers de la ciutat i després

llençar-lo a un contenidor. Segons ha publicat l’agència
EFE, la víctima i l’arrestat eren amics.

lA FOTOper Anna Utiel marta Casado/ACN

mirada pròpia

Estem vivint uns temps convulsos on la mo-
bilitat de les persones ha esdevingut un tema
central de debat per diferents motius, des
de la pandèmia a l’emergència climàtica. No

obstant això, la mobilitat ja fa almenys una dècada
que està experimentant una transformació a molts
nivells, en la qual la tecnologia i els nous models de
negoci que genera hi juguen un paper clau.

Tres grans revolucions tecnològiques han im-
pactat de ple en la mobilitat
i s’han convertit en palanques
per abordar reptes socials
de gran importància. Per una
banda, estem immersos en
un procés d’electrificació dels
vehicles (des de turismes a
autobusos, bicis i patinets).
És la resposta tecnològica al
fet que el transport terrestre
representi prop del 20% de
les emissions de CO2 que
provoquen el canvi climàtic,
a més que els vehicles de
combustió generen una con-
taminació urbana que afecta
la salut dels seus ciutadans i
cal eliminar. Aquesta revo-
lució té reptes importants,
com ara desplegar una in-
fraestructura de recàrrega
prou estesa perquè faciliti
l’adopció dels vehicles elèc-
trics o fer la producció d’e-
nergia elèctrica 100% reno-
vable perquè les zero emis-
sions siguin realitat en tot el
cicle de vida.

Per altra banda tenim la connectivitat, que va fer
un salt endavant formidable fa uns anys amb l’arri-
bada de la banda ampla mòbil (3G i 4G) i la geolo-
calització, que habilitava nous models de negoci a tra-
vés de l’smartphone, que sempre acompanya l’usuari.
Un exemple senzill és el navegador de Google Maps
que tots fem servir per orientar-nos al cotxe i d’altres
models més sofisticats, com el del lloguer per minuts

de vehicles compartits. Aquest darrer, fusionant
dues revolucions, l’electrificació amb la connectivi-
tat, està cridat a jugar un paper decisiu en la mobi-
litat de les ciutats gràcies a la seva aplicació en vehicles
petits individuals, com les motos, les bicicletes o els
patinets elèctrics. La crisi climàtica ja els va donar l’o-
portunitat d’entrar amb força a les ciutats i la pan-
dèmia els està accelerant perquè ofereixen un trans-
port individual àgil i a un preu assequible. 

La tercera revolució que impacta de ple en el
futur de la mobilitat és la del vehicle autònom. En
ell hi conflueixen una fusió de tecnologies que ho
faran possible en els pròxims anys: la ultracon-
nectivitat del 5G, els sensors làser com el LIDAR
o els algoritmes de la intel·ligència artificial (IA)
aplicats al reconeixement d’imatge. Trigarem en-
cara molt a veure tota la flota de vehicles autò-
noms, però no trigarem massa a veure línies re-

gulars de transport públic, per exemple, operades
amb un bus autònom.

Per últim, tots aquests avenços suposen una pro-
liferació de serveis i operadors que han de posar-se
a treballar plegats per un objectiu superior: el bon
funcionament de la mobilitat a la ciutat. I perquè això
succeeixi és necessària la integració de tota l’oferta
de transport, pública i privada, en un únic punt d’ac-
cés (digital) per als usuaris. És el Mobility as a Ser-

vice, que posa l’usuari al centre per
oferir-li la millor opció de viatge en
cada moment i a cada lloc. És tot
un repte,  més de cooperació i go-
vernança públic-privada que tec-
nològic, però és el que té sentit.

Tots aquests avenços són expo-
nencials i presenten contínues opor-
tunitats per oferir nous serveis als
ciutadans. La innovació és constant
i les ciutats, si volen ser realment in-
tel·ligents, han de crear els espais i
els marcs normatius més favorables
perquè el talent i les empreses
s’instal·lin als seus carrers i places. 

Badalona no es pot quedar en-
rere en aquesta cursa. Per poder
treure el màxim profit del nostre
potencial com a ciutat i fer-nos
presents en aquest nou futur tec-
nològic i ultraconnectat hem de ser
ciutat referent i peça clau d’a-
quest ecosistema que farà possible
la integració real de tots els tipus
de mobilitat de la gran metròpoli. 

És cert que avui estem immer-
sos en una realitat greument im-

pactada per la pandèmia, però malgrat la situació tan
complexa que vivim no hem de renunciar a mirar cap
al futur, perquè amb visió i ambició podem ser cap-
davanters en aquest procés de transformació urbana
i aprofitar-nos d’un avantatge competitiu que serà clau
i decisiu per atreure talent i promoure el desenvolu-
pament i la innovació. 

Hi ha molt a guanyar i està a les nostres mans
aconseguir-ho.

per Xavier Pérez, membre de Restarting Badalona

la transformació de la mobilitat: 
una gran oportunitat per a Badalona
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@aladdin_azr: Dos atemptats gihadistes
en un dia. Almenys un mort i una quinzena
de ferits a Viena davant d’una sinagoga. 22
morts i uns 20 ferits a la Universitat de Kabul.

@anapolo_: Crec que ningú ha explicat bé
a l’Eduard Pujol què és l’assetjament. Feu el
favor de dir-li que no és *només* fotre mà en
un ascensor o forçar algú a tenir relacions.

@iuforn: Apujar ara la quota d’autònoms és
molt oportú, demostra molt de respecte i
ofereix una gran confiança en una adminis-
tració que sempre demana, però mai dona.

Flaixos

Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim de lloguer o l’accés a la seva propietat–des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría Aznar a la segona dècada dels noranta. 

La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.

Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de conside-
rar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa manera.

Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitat-
ge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.

A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta dispo-
nible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les

d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge

com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de

la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament 
de la mateixa manera

“

“
per Josep martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres
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EDUCACIÓ4L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, va
presentar dilluns la nova planti-
lla d’Agents d’Accés Escolar, un
servei de suport que s’encarre-
garà de vetllar per la seguretat als
accessos dels centres educatius
de la ciutat. El flamant grup està
format per una cinquantena de
persones, que han rebut una for-
mació específica i que també ga-
rantiran el compliment de les
mesures de distanciament social
i de seguretat establertes per la
pandèmia.

Segons informa el consisto-
ri en un comunicat, la posada en
funcionament d’aquest ser-
vei –que funcionarà fins a la fi-
nalització del curs escolar 2020-
2021– respon al compromís
que es va adoptar amb la Fede-
ració d’Associacions de Famílies
d’Alumnes de Centres Públics de
Badalona (FAMPAS) per tal de
garantir les mesures de segure-
tat a l’entorn escolar. “Aquest

servei és una gran notícia per a
Badalona, ja que millora la qua-
litat del servei dels nostres cen-
tres escolars i alhora permet
entrar al mercat laboral i dis-
posar de recursos a persones que
ho necessiten, especialment en
l’actual context de crisi”, assen-
yalava Albiol en la presentació
del nou equip. 

Des de FAMPAS celebren la
mesura, però alhora recorden que

aquests agents haurien d’haver
estat operatius per a l’inici del
curs i no gairebé un mes després
de la tornada a les aules, i con-
viden el consistori a continuar
actuant per garantir la seguretat
en els accessos a les escoles.
Segons la federació, la feina d’i-
dentificació dels punts negres de
cada centre ja està feta i ara no-
més cal aplicar-la i que no que-
di aparcada en un calaix.

Presentació del servei d’Agents d’Accés Escolar de Badalona. Foto: Aj.

Cinquanta agents per controlar
l’accés als centres educatius

» En marxa el nou equip que vetllarà per la seguretat dels alumnes
» FAMPAS celebra la mesura, però diu que va “tard” i és insuficient

Un jutjat obliga l’Ajuntament
a reallotjar una de les famílies
PASSATGE DE lA TORRE4El Jut-
jat Contenciós Administratiu nú-
mero 6 de Barcelona ha fallat en
favor d’una de les famílies afec-
tades per l’enderroc del Passatge
de la Torre i obliga l’Ajuntament
de Badalona a reallotjar els veïns. 

En la sentència, a la qual ha
tingut accés Línia Nord, el ma-
gistrat adopta aquesta “mesura
cautelaríssima” tenint en comp-
te que entre els afectats hi ha me-
nors d’edat i a l’espera que es re-
solgui el cas amb les al·legacions
corresponents del govern encap-
çalat per Xavier García Albiol. 

El recurs presentat per l’ad-
vocat de la família, Rafa Men-
doza, ha comptat amb el vistiplau
del Ministeri Fiscal, que va res-
pondre al requeriment del jutge
“no oposant-se” a l’adopció d’u-
na mesura cautelar com el rea-
llotjament temporal mentre no es
resolgui el cas als tribunals.

TORNA l’ACAmPADA
La notícia arriba poc després que
una representació de les famílies

tornés a acampar aquest dimarts
a les portes de l'edifici municipal
del Viver per pressionar el govern
del PP i aconseguir ajudes per al
lloguer. La intenció dels veïns és
mantenir la protesta fins que el
consistori accedeixi a buscar amb
la Generalitat una solució defini-
tiva per a la seva situació. A les
tendes de campanya només hi
dormiran els homes, mentre que
les dones i els infants continuaran
passant les nits a l'equipament del
carrer Víctor Balaguer, que va ser
ocupat per les famílies diven-
dres, quan van haver d'abando-
nar la casa de colònies de la Fun-
dació Pere Tarrés.

CINC DIES D’ESPERA
Per altra banda, les famílies del ca-
rrer Sant Gonçal del Coll i Pujol
van poder tornar dimarts a les se-
ves cases després de cinc dies a
l’espera de la visita de l’arquitec-
te municipal. Els veïns van haver
d’abandonar l’edifici en detectar
esquerdes tant a la façana exterior
com a l’interior de les cases.

Albiol cedeix i es reuneix amb
Forquilla per pactar mesures

RESTAURACIÓ4El govern del PP
i el grup de restauradors Forqui-
lla Badalona van deixar de costat
les seves diferències i finalment es
van reunir dimarts per consen-
suar noves mesures que puguin
ser útils per pal·liar els efectes que
està tenint la pandèmia del coro-
navirus en el sector. 

La trobada va servir perquè
l’agrupació –que representa més
de quaranta establiments lo-
cals– pogués fer arribar al con-
sistori tota la bateria de propos-
tes que des de fa mesos intenta
posar sobre la taula sense èxit,

com la campanya de promoció
de la restauració local o l’exo-
neració de les taxes municipals
fins al desembre del 2021. “És
molt positiu que l’associació
Forquilla Badalona i l’Ajunta-
ment tinguem una relació fluida
i puguem treballar conjunta-
ment; per això ens hem com-
promès a estudiar en els pròxims
dies les seves propostes per tal de
treballar-les i poder afrontar de
la millor manera possible el con-
text actual i la situació posterior
a la pandèmia”, apuntava sobre
la reunió l’alcalde Albiol.

llum verda a l'assaig clínic de
la vacuna RUTI contra el virus

SAlUT4La vacuna RUTI des-
envolupada per l’investigador
de l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona Pere-Joan
Cardona ha rebut el vistiplau de
l'Administració Nacional de Me-
dicaments, Aliments i Tecnolo-
gia Mèdica (ANMAT) d'Argen-
tina per iniciar l’assaig clínic al
país sud-americà. Aquest trac-
tament distribuït per la com-
panyia Archivel Farma és el pri-
mer fàrmac contra el coronavi-

rus nascut a l’estat espanyol que
rep l’aprovació per iniciar les
proves clíniques. La RUTI és
una vacuna que s’utilitza contra
la tuberculosi i que ha estat es-
collida pels seus efectes protec-
tors, ja que  genera un reforç del
sistema immunitari capaç d’o-
ferir una protecció extra en un
cas d’infecció per coronavirus. La
previsió és que l’assaig clínic
amb aquest tractament també
pugui realitzar-se a Catalunya.

Salut | Albiol, recuperat després de patir un desmai divendres
L’alcalde Xavier García Albiol va encendre totes les alarmes divendres quan va patir un des-
mai al seu despatx de la Casa de la Vila. El popular –que va passar la tarda ingressat a Can
Ruti– va agrair en un vídeo les mostres de suport i va assegurar que es troba perfectament.
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Frenem el coronavirus

Recorda 
el més important

4”Hem d'actuar amb molta més contundència per su-
perar la situació crítica que estem vivint. És el moment
de l'aturada social”. Així s’expressava fa pocs dies el vi-
cepresident amb funcions de president, Pere Aragonès,
durant l’anunci de les noves mesures per aturar l’in-
crement de casos de Covid-19 a Catalunya per part de
la Generalitat. Exactament, però, què és el que cal te-
nir present durant aquests 15 dies?

MOBILITAT
Pel que fa a la mobilitat, cal recordar que està restrin-
gida l’entrada i la sortida sense motiu justificat del te-
rritori català tots els dies de la setmana. Una mesura que
en cap de setmana es complementa amb un confina-
ment dels municipis: hi està restringida l’entrada i la sor-
tida des de les 6h del matí de divendres fins a les 6h del
matí de dilluns. Resumint, entre setmana ens podem
moure per tot Catalunya (sense sortir-ne ni entrar-
hi des d’altres territoris), mentre que els caps de set-
mana no podem sortir del nostre municipi de re-
sidència. Hi ha algunes excepcions, lògicament, que
es poden consultar al web canalsalut.

CONFINAMENT NOCTURN
L’altra gran mesura és el confinament nocturn. Cal re-
cordar que no es pot circular pel carrer des de les 22h
de la nit fins a les 6h del matí de l’endemà. No com-
plir-ho implica multes que poden arribar a ser severes.

ACTIVITATS SOCIALS
A banda de les reduccions de mobilitat, des de la Ge-
neralitat es recorda que estan prohibits els grups de
més de 6 persones en les activitats socials perme-
ses. Així mateix, es recomana relacionar-se només en
el marc dels nuclis estrets de convivència o de nuclis am-
pliats habituals.

ESPORTS
Pel que fa als esports, estan tancades les instal·lacions
esportives a excepció d’entrenaments i competicions
professionals. Els esports individuals estan permesos
a l’aire lliure i, en cap de setmana, es poden travessar
municipis fronterers mentre es practiquen.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Els museus i les sales d’exposició estan oberts al 33%
d’aforament. Els parcs infantils també continuen
oberts i se’n pot fer ús fins a les 20h del vespre. Ara
bé, els espais infantils lúdics interiors, les festes majors,
els bingos, els casinos i les sales de joc queden clau-
surades, així com els cinemes, els teatres, els auditoris
i les sales de concerts.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
Per altra banda, els comerços que tenen menys de 800
metres quadrats i els mercats no sedentaris poden
seguir oberts amb un aforament màxim del 30%.
No obstant això, s’han tancat els centres comercials (ex-
cepte les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els cen-
tres veterinaris i l’alimentació que estiguin a dins) i els
serveis de bellesa, excepte les perruqueries.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Pel que fa als actes religiosos i les cerimònies civils, con-
tinuen permeses però amb un aforament màxim
del 30%.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
En el cas de l’hostaleria i la restauració es manté el tan-
cament i només es permet el lliurament a domicili
fins a les 23h de la nit o la recollida amb cita prèvia.
Els restaurants dels hotels només poden atendre els
clients que hi pernocten.

UNIVERSITATS I ESCOLES
Pel que fa a les universitats, la docència teòrica ha de
ser en format virtual, mentre que en el cas del Batxillerat
i els cicles formatius s’ha de reduir l’activitat presencial.
les escoles i instituts segueixen obertes, però s’han
suspès les activitats extraescolars i esportives no or-
ganitzades pels centres educatius.

EMPRESES
Per últim, el Govern remarca que les empreses han
de permetre el teletreball excepte quan no sigui
possible. Queden suspesos tota mena de congressos,
convencions i fires.

La Generalitat recomana sortir de casa només quan sigui necessari. Foto: Roger Segura/ACN

» La Generalitat impulsa noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19 a tot el país
» La consigna principal és fer una “aturada social” que permeti reprendre el control de la pandèmia
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Xavier García Albiol
Alcalde de Badalona (PP)

“Els partits de l’oposició
viuen en una realitat paral·lela”

Just després de ser investit de
nou alcalde de Badalona el
passat mes de maig va dir a

Línia Nord:“l’escenari d’una moció
de censura el descarto totalment”.
Segueix pensant el mateix?
És una situació que des d’un punt
de vista numèric es pot produir,
però és evident que si els partits de
l’oposició, després de com ha fun-
cionat la ciutat els darrers cinc anys,
es plantegessin aquest hipotètic es-
cenari, voldria dir que viuen en una
realitat paral·lela al que pensa la
gent de Badalona.

Ara ja no ho descarta, però.
Jo crec que és un escenari que no es
produirà, però és cert que el meu és
un govern en minoria i l’oposició
suma més que nosaltres. Per tant,
numèricament es podria plantejar.
Però insisteixo: si els partits de l’opo-
sició tinguessin aquesta temptació,
crec que el 2023 els veïns situarien
cadascú al seu lloc.

la setmana passada vam veure
una nova mostra d’unitat de tota
l’oposició en contra seva, en aquest

cas per la situació de la Guàrdia
Urbana. Sembla que s’estan es-
trenyent els llaços entre la resta de
partits i la moció de censura és
menys impensable.
Se la podrien plantejar avui ma-
teix, però a mi em sembla que els
veïns de Badalona no entendrien
aquesta situació d’inestabilitat. Un
partit ha d’intentar governar quan
té un projecte de ciutat. Ja s’ha de-

mostrat els darrers cinc anys que,
quan el teu únic projecte és anar
en contra d’aquell que ha guanyat
les eleccions, la situació es va de-
teriorant i qui acaba pagant-ne les
conseqüències és la ciutat i el con-
junt dels veïns. En quatre mesos de
mandat hem fet molt més que els
anteriors governs en cinc anys. És
una realitat objectiva.

l’oposició li diria el contrari i, per
tant, com a mínim és opinable. De
fet, han forçat un Ple extraordinari
on el reprovaran i demanaran la
dimissió de la regidora de Segu-
retat, Irene González. Té pensat
cessar-la?
Irene González està fent una feina
espectacular al capdavant de la Gu-
àrdia Urbana. Està aconseguint si-
tuar-la al nivell que es mereixen els
veïns de Badalona. Està fent molt bé
la seva feina. Ha aplicat tots els pro-
tocols anti-Covid a la Guàrdia Ur-
bana i la prova és que no s’ha rebut
cap mena d’inspecció, sinó tot el
contrari. Ella mateixa ho ha explicat
i ho tornarà a fer el dia que se cele-
bri aquest Ple municipal i s’eviden-
ciarà que aquest govern ha treballat
i que està actuant, a diferència, per
exemple, d’un PSC i d’una CUP que
van deixar la Guàrdia Urbana total-
ment desmantellada.

l’oposició creu que la regidora “ha
posat en risc” la integritat del cos
policial i dels seus agents i que “ha
mentit sobre els protocols de con-
tenció del virus”. 
I jo insisteixo: s’ha fet una feina molt
correcta, del tot encertada i s’han
pres totes les mesures. El nivell d’in-
fectats dins de la Guàrdia Urbana
no és superior al que s’està produ-

int a altres policies locals de Cata-
lunya o de la resta de l’Estat. La
feina ha estat escrupolosa. No hem
de confondre l’actitud d’un dels
molts sindicats que hi ha a l’Ajun-
tament de Badalona amb el tot. De
fet, amb la resta la col·laboració és
total i no hi ha cap mena de queixa
significativa.

Vol dir que el Sindicat de Funcio-
naris de Policia, que és al qual fa
referència, té algun interès parti-
cular?
Em sembla que el portaveu d’a-
quest sindicat vol jugar a fer polí-
tica. Es va presentar a les eleccions
municipals en una candidatura, no
va treure més de l’1% dels vots i ara
de vegades confon els seus interes-
sos polítics amb el que ha de fer un
sindicat, que és actuar amb res-

ponsabilitat, sobretot en aquests
moments tan complicats. El que
denuncien en moltes ocasions no
obeeix a la realitat.

S’ho inventen?
Jo defenso les xifres que es donen
des de l’Ajuntament i aquesta és la
realitat. Repeteixo, aquestes quei-
xes en concret només venen per
part dels partits de l’oposició i d’un
sindicat molt determinat que té
unes circumstàncies singulars.

més enllà d’aquest sindicat, no
deixa de sorprendre que el pri-
mer cop en aquest mandat que el
Ple el reprovarà sigui per un tema
relacionat amb la seguretat, una
de les seves banderes.
Això és l’evidència més clara que els
partits de l’oposició viuen en una re-
alitat paral·lela al que de debò està
passant a la ciutat. Nosaltres estem
transformant la Guàrdia Urbana,
hem endreçat des d’un punt de
vista laboral la situació en què es tro-
bava, hem creat la policia de barri
que patrulla a peu, les pròximes set-
manes presentarem la Unitat d’in-
tervenció immediata, l’Omega... 

les pròximes setmanes?
Sí, presentarem l’Omega abans de
finals d’any amb tota seguretat.4

Arnau Nadeu / Anton Rosa
Fotografia: Anton Rosa

“Presentarem
la Unitat Omega
abans de finals
d’any amb tota
seguretat”

“El PSC i la CUP
van deixar la
Guàrdia Urbana
totalment
desmantellada”
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– l’oposició i el Sindicat de
Funcionaris de Policia critiquen
la situació de la Guàrdia 
Urbana. S’està actuant bé?

– S’està fent molt bé la feina.
No hem de confondre l’actitud
d’un sindicat amb el tot. 

– Vol dir que aquest sindicat 
té algun interès particular?

– El seu portaveu vol jugar a 
fer política. El que denuncien
sovint no obeeix a la realitat.

– S’ho inventen?

– Jo defenso les xifres que 
es donen des de l’Ajuntament 
i aquesta és la realitat.

3Ha patit aquests primers mesos
de mandat veient com la crisi està
colpejant la ciutat?
Sí. Em té molt preocupat la situació
econòmica i social que estem vivint.
La ciutat, de fet, està patint. 

Pateixen, per exemple, les famí-
lies del bloc enderrocat del Pas-
satge de la Torre, a la Salut. Per
què no s’ha pogut trobar una so-
lució per a aquestes famílies?
Se’ls ha trobat una solució durant
gairebé un any, però l’Ajuntament
no pot estar pagant de manera vita-
lícia una vivenda i les despeses de
manutenció a unes famílies que, tot
i que han perdut el seu habitatge, els
que són propietaris tenen uns drets
edificables en aquest terreny i els
que són llogaters han tingut temps
suficient per buscar una alternativa. 

Des de l’oposició li han retret falta
d’humanitat en aquest cas.
L’Ajuntament ha sigut molt generós
durant gairebé un any. Ha fet més
del que li pertoca. Seguir dedicant
diners exclusivament a unes po-
ques famílies, quan ja hi hem desti-
nat més de 300.000 euros i tenim
una llarga llista d’espera de persones
que necessiten ajuda perquè estan
en una situació igual o pitjor, crec
que és una tremenda injustícia so-
cial. Si els partits de l’oposició ente-
nen que l’Ajuntament ha d’estar
pagant de manera indefinida els llo-
guers i el menjar d’aquestes famílies,
jo no considero que sigui just.

Parlant dels partits de l’oposició,
el passat mes de maig deia que
estava convençut que “quan si-
guin capaços de resoldre les seves
crisis internes es posaran a treba-
llar al costat del govern”. Quin ba-
lanç en fa, en aquest sentit?
Crec que la majoria d’ells són cons-
cients del moment complicat que
estem vivint i en algunes decisions
hem anat en la mateixa direcció. Hi
ha un cert consens, però segueixen
instal·lats en el seu microclima. Es
retroalimenten entre ells, confonen
la realitat de Badalona amb el Twit-
ter i només estan preocupats per
intentar desgastar el govern. Però
crec que s’equivoquen, perquè el
que esperen d’ells els veïns és que
siguin capaços de presentar un pro-
jecte alternatiu al nostre. Aquesta és

la gran tragèdia d’aquesta ciutat:
que no hi ha un projecte engresca-
dor alternatiu al nostre. A mi m’a-
gradaria poder debatre amb la
resta de partits sobre un model de
ciutat, però això no es produeix per-
què l’únic que hi ha en la majoria
d’ocasions és un ‘no’ pel ‘no’.

Vostè deia que volia “restablir
ponts”, però sembla que els ponts
estan més trencats que mai.
Nosaltres som el govern que està
dialogant més amb l’oposició dels
darrers cinc anys. Tenim reunions
amb l’oposició gairebé cada dia,
però aquests partits es perden entre
els arbres i això no els deixa veure el
bosc. I a mi m’agrada veure el bosc,
no pas estar discutint si un arbre és
més alt que un altre. A mi em pre-
ocupa el bosc. I el bosc, en aquests
moments, és la situació d’excepcio-
nalitat i com la gestionem.

On sí que sembla que es posaran
d’acord govern i oposició és amb
la CACI, que podria acollir la seu
de l’Institut de Recerca en Ener-
gia. Està lligat, aquest acord? 
Es tracta d’un principi d’acord que
ara ha de seguir uns passos. Hi ha un
consens generalitzat a Badalona
que aquest edifici no pot seguir 15
anys més buit i que s’ha d’omplir
amb un projecte d’un valor qualita-
tiu important. I hem estat capaços,
conjuntament amb la societat civil,
de trobar-li una alternativa i ara el
que cal és posar-hi fil a l’agulla. Co-
mençarem pel Ple d’aquest mes
fent una ampliació d’usos que per-
meti, com a mínim urbanísticament,
la instal·lació d’aquesta activitat o
d’una de similar en aquest edifici.

Un altre dels grans projectes de
futur és el PDU de les Tres Xeme-
neies. Vostè defensa que signifi-
carà un “salt qualitatiu” en un espai
molt deteriorat, però també hi ha
col·lectius en contra.
Jo crec que és un projecte que signi-
ficarà un abans i un després per a la
façana marítima de Badalona i Sant
Adrià de Besòs. Permetrà endreçar,
des d’un punt de vista urbanístic
però també qualitatiu, un espai res-
pecte al qual, durant molts anys i la-
mentablement, les dues ciutats han
viscut d’esquena. I la prova més clara
que és un projecte bo és que l’Ajun-
tament de Badalona, el de Sant
Adrià i la Generalitat anem en la ma-
teixa direcció. 

A l’últim Ple es va consensuar
una declaració per defensar que
el Pla Director d’Infraestructures
de la Generalitat inclogui l’arri-
bada del metro a Can Ruti. És op-
timista, en aquest sentit?
Per aconseguir grans projectes s’han
de lluitar amb molta antelació. Que
pugui arribar el metro a Can Ruti no

és un projecte ni a curt ni a mitjà ter-
mini, però potser d’aquí a uns anys
es pot convertir en una realitat. Com
a alcalde, cal compaginar la gestió
dels problemes del dia a dia amb
una visió de projectes a llarg termini.

Té bona relació amb la Generalitat?
La relació amb les diverses conse-
lleries és molt bona. La col·labora-
ció és absoluta. Amb Territori, per
exemple, parlem cada setmana i hi
ha molt bon feeling. Però també
amb Interior, Salut...

Parlant del dia a dia que citava
abans, des de l’oposició s’insisteix
a reclamar més ajudes per a la
restauració, com l’exoneració de
taxes o una campanya de promo-
ció. Ho té previst?
Pròximament portarem a aprova-
ció un paquet d’ajuts d’un milió
d’euros per a la restauració, l’estè-

tica i la resta de negocis que amb
aquesta nova decisió de la Genera-
litat d’aturada de l’activitat es vegin
afectats. I a banda d’això aplicarem
totes les reduccions de taxes que
siguin viables per a l’Ajuntament i
que la llei ens permeti, tenint pre-
sent que estem dins d’un Pla Eco-
nòmic i Financer de la Generalitat i,
per tant, estem intervinguts, per
entendre’ns. 

Per què ha tardat tant a asseure’s
a parlar amb Forquilla? les opi-
nions personals del seu president
hi han tingut alguna cosa a veure?
No, en absolut era un tema ideo-
lògic. Ja havia parlat amb el Gremi
de Restauradors de Badalona, que
agrupa 800 restauradors només
de la ciutat. I ara també m’he asse-
gut a parlar amb els representants
de Forquilla sense cap mena de
problema, però no de política sinó
de com els podem ajudar.

Precisament una campanya de
promoció, la de ‘les Pilis al Port’,
va acabar amb l’acomiadament
de la cap de comunicació del Port,
Eva Gómez. Va ser proporcionat?
El responsable d’aquesta societat va
prendre la decisió que va conside-
rar oportuna, igual que el responsa-
ble de Badalona Comunicació, per
exemple, pren les seves decisions
sense que jo hi intervingui.<

“La relació amb
la Generalitat és
molt bona; amb
Territori parlem
cada setmana”

“la gran tragèdia és que no hi ha
un projecte alternatiu al nostre”

“Seguir pagant
a les famílies del
Passatge de la
Torre és una
injustícia social”
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària. 

Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones  d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

ImPOSSIBlE EmANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni. 

Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.

l’ATUR I ElS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931. 

Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino. 

Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar la hipoteca si visquessin sols.

NI DE COmPRA NI DE llOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Camp-
sentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la co-
lla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona. 

“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que ne-
cessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé. 

En moltes ocasions s’ha estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un 

de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una 
de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van ven-
dre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu. 

“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.   

El setembre es va allargar la prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

39 m2 i ratolins

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.

lA JUNGlA ImmOBIlIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’enca-
rregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es po-
den fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà 
on han nascut

què encara està en tràmits de ne-
gociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.

Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SAlUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el

veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes
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Prohibida la circulació de
bicis i patinets per les voreres

mOBIlITAT4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet va
aprovar al passat Ple d’octubre la
modificació de l’Ordenança de
Circulació de Vehicles i Via-
nants per millorar la seguretat
viària i regular l'ús dels vehicles
de mobilitat personal (VMP),
com bicicletes o patinets elèc-
trics. Una de les principals no-
vetats que inclou aquests canvis
és la prohibició de circular per la

vorera. La nova ordenança regula
la bicicleta i els VMP com a ve-
hicles i, per tant, “faran ús de l'es-
pai públic que es reservi per als
vehicles”. La previsió és que es
puguin crear “vies ciclistes” en
voreres amb prou amplada, on es
permetrà la circulació a un mà-
xim de 10 km/h. La modificació
també inclou dins la planificació
el projecte de Barri per a Via-
nants per crear illes pacificades.

Deu anys de presó per l’atac
mortal del 2018 al parc Europa 
TRIBUNAlS4L’Audiència de Bar-
celona ha condemnat a deu anys
de presó l’autor de l’apunyala-
ment mortal que va tenir lloc al
parc Europa de Santa Coloma de
Gramenet el gener del 2018. L’a-
cusat ha arribat a un acord amb
la fiscalia i ha acceptat els fets a
canvi de reduir a la meitat la
pena demanada pel Ministeri Pú-
blic. Segons el relat del fiscal –re-
collit per l’ACN–, l’incident va te-
nir lloc la matinada del 7 de gener

del 2018, quan la víctima es tro-
bava amb uns amics al parc. L’a-
gressor va aparèixer a l’espai i,
després d’una breu conversa, va
agafar la víctima amb força i
aquesta li va clavar un cop de
puny per desempallegar-se’n.
Aleshores, l’ara condemnat va
apunyalar quatre vegades la víc-
tima, que va morir poc després a
Can Ruti. L’agressor haurà d’in-
demnitzar la família de la víctima
amb més de 200.000 euros.

CUlTURA4El poeta de Santa
Coloma de Gramenet Jordi Valls
Pozo ha estat un dels guanyadors
de la 49a edició dels històrics
Premis Octubre. L’escriptor co-
lomenc ha estat guardonat amb
el Premi Vicent Andrés Estellés
de Poesia per l’obra Pla 10 de
l'espai exterior, un poemari d’i-
matges “vives” farcit de crítica
social que s’ha acabat imposant
a les prop d’un centenar de pro-
postes presentades a concurs
enguany.

Els membres del jurat de l’e-
dició d’enguany –Anna Ballbo-
na, Anna Gual, Jordi Marrugat,
Ricard Mirabete i Pere Antoni
Pons– han destacat de l’obra
de Valls la seva voluntat de
“construir una posició poètica
que parteix de l’experimentació
contemporània per crear un uni-
vers singular”. Segons el tribunal,
Pla 10 de l'espai exterior es ca-
racteritza per “l'atmosfera d’i-
matges vives, impactants; la crí-
tica social des del joc i l’humor;
i la combinació de formes en
prosa, teatrals i líriques”. A l’e-

dició d’aquest 2020 també han
estat premiats Àlex Mata en la
categoria d’assaig, Ramon Ra-
mon en la de narrativa i Ferran
Joanmiquel en Teatre.

UN llIBRE PER A l’ESCUlTURA
El passat 18 d’octubre, precisa-
ment Valls denunciava a través de
les xarxes socials que algú havia

danyat l’escultura de La lectora
de la plaça Montserrat Roig de
Santa Coloma emportant-se el lli-
bre que aquesta sostenia al pal-
mell de la mà. El mateix poeta co-
lomenc va ser qui va impulsar
una iniciativa per recomanar lli-
bres a l’escultura col·locant-los a
la mà de l’estàtua i compartint les
imatges a les xarxes.

Valls (al centre) acompanyat de Ramon i Mata dissabte passat. Foto: ACN

El poeta colomenc Jordi Valls,
guanyador als Premis Octubre

Salut | l’Esperit Sant torna a desviar els parts a Can Ruti
L’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma ha tornat a derivar els parts a Can

Ruti per l’augment de casos de coronavirus a la zona. L’objectiu és concentrar-los
tots en unes mateixes instal·lacions per garantir la seguretat de mares i nadons.
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Estrena de l’estació de
connexió de cables submarins
TECNOlOGIA4Sant Adrià de Be-
sòs comptarà des d’aquesta set-
mana amb la primera  estació in-
ternacional d’aterratge de cables
submarins construïda a Catalun-
ya. L’alcalde Joan Callau i el con-
seller de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública de la Gene-
ralitat de Catalunya,  Jordi Puig-
neró, seran els encarregats de
presentar aquest dijous la Barce-
lona Cable Landing Station, una

infraestructura estratègica que
permetrà la connexió terrestre
dels cables submarins que disco-
rren pel mar Mediterrani. Aques-
ta iniciativa impulsada per la
companyia AFR-IX Telecom su-
posa un pas endavant per a la con-
solidació de la ciutat de Barcelo-
na com un dels grans hubs tec-
nològics del sud d’Europa i obre la
porta a l’establiment d’empreses
líders en el sector a Sant Adrià.

Detenen el pres fugat que 
va matar un home a la mina

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada a Badalona el pres que
portava sis mesos fugat de la pre-
só de Quatre Camins. L’home de
38 anys –que complia una con-
demna de quinze anys i mig per
l’assassinat d’un home el 2012 al
barri de la Mina de Sant Adrià–
va aconseguir escapar-se del
centre penitenciari el passat
abril mentre realitzava tasques
de neteja a l’exterior i gràcies a

l’ajuda d’un còmplice. Els in-
vestigadors que li seguien la pis-
ta van poder constatar com du-
rant els primers mesos de fuga el
pres va estar canviant constant-
ment d’ubicació per tot l’estat es-
panyol. Tanmateix, al cap d’un
temps va acabar instal·lant-se a
Badalona, on rebia suport dels
seus familiars. Amb aquesta in-
formació, la policia va preparar
un ampli dispositiu policial que
va culminar en la detenció.

SAlUT4L’índex de risc de brot
continua per sobre de la barre-
ra dels 1.000 punts a Sant Adrià
de Besòs amb un total de 1.239.
Malgrat que les xifres són lleu-
gerament inferiors a les regis-
trades fa uns dies, l’indicador
continua molt per sobre de les
cotes registrades al municipi
la setmana passada, on amb
prou feines se superaven els
800 punts.

Segons les últimes dades fa-
cilitades pel Departament de
Salut de la Generalitat de Cata-
lunya abans del tancament d’a-
questa informació, les proves
PCR han permès la detecció de
prop d’un centenar de nous po-
sitius en els últims set dies, ele-
vant el total de casos confirmats
en els darrers quinze dies a
386. Pel que fa a la taxa de re-
producció de l’epidèmia, les da-
des són menys preocupants, ja
que l’índex se situa en 1,22. Re-
cordem que si aquest número és
superior a 1, es considera que els
contagis per la Covid-19 estan
creixent de forma exponencial.

Quant a la resta de munici-
pis del Barcelonès Nord, Santa
Coloma de Gramenet segueix
l’estela de Sant Adrià i també su-
pera el miler de punts amb
1.017 i gairebé 500 casos posi-
tius detectats l’última setmana.
Millors xifres presenta Montgat,
que no arriba a traspassar la ba-
rrera dels 1.000 punts i es que-

da en 905, o Badalona, que des-
prés de les preocupants dades
registrades la setmana passada
situa l’índex de risc de brot en
721 punts. Els millors resultats,
però, els registra el municipi de
Tiana, on l’indicador ara no
arriba a superar els 700 punts i
on la taxa de reproducció baixa
de l’1 i s’estabilitza en el 0,73.

Un sanitari fa la prova PCR a un alumne en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

El risc de brot baixa però
encara supera els 1.000 punts

memòria | Retiren la placa franquista de Sant Joan Baptista
La Brigada Municipal de l’Ajuntament de Sant Adrià va procedir aquest dimecres a reti-

rar la placa franquista localitzada al carrer Mare de Déu del Carme del barri de Sant
Joan Baptista. Les joventuts d’ERC havien demanat formalment la seva retirada.
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Montgat | Tiana

Front comú per evitar el
trasllat dels carters a montgat
TIANA4L’Ajuntament de Tiana
es va sumar als sindicats CCOO
i UGT per fer pressió i evitar el
trasllat dels cinc carters –quatre
de fixes i un de temporal–de l’o-
ficina de Correus del municipi a
Montgat. Els grups municipals
van aprovar per unanimitat al
Ple de dimarts una moció en de-
fensa del servei postal tianenc i
es van comprometre a lluitar per
mantenir la distribució de cartes
i paquets actual. Des del consis-
tori també es va denunciar la
manca d’informació clara res-
pecte als motius del moviment

per part de la companyia i de l’a-
bast d’una operació de centra-
lització com aquesta en plena
pandèmia del coronavirus. 

Per part dels sindicats, CCOO
i UGT consideren que el trasllat
comportarà un  “perjudici greu”
en la prestació del servei i acusen
Correus d'haver fet els canvis “al
marge de la negociació amb els
representants dels treballadors”,
fet que vulnera, diuen, la nego-
ciació col·lectiva. Les seccions
sindicals han instat l’empresa a
fer marxa enrere i amenacen
d’emprendre mesures.

TIANA4El projecte de Can Rie-
ra torna a quedar-se en punt
mort una setmana més. La ses-
sió ordinària del Ple a l’Ajunta-
ment de Tiana no va aconseguir
esclarir el futur de la masia, que
podria acollir “provisionalment”
a la primera planta els Serveis
Socials municipals.

El grup de Junts per Tiana va
portar a la reunió celebrada
aquest dimarts la proposta d’a-
cord que havia pactat feia només
uns dies el portaveu Isaac Sal-
vatierra amb l’alcaldessa Marta
Martorell, on les formacions es
comprometien a salvaguardar
l’esperit de la proposta inicial d’e-
quipament cultural i s’empla-
çaven a treballar plegades per
trobar una solució alternativa
per al trasllat dels Serveis Socials. 

Tanmateix, finalment el go-
vern local en bloc va votar en
contra de la moció després que
l’assemblea d’ERC hagués tom-
bat prèviament l’acord que els
havia traslladat la batllessa. Des
del govern es va proposar portar
el pacte a la Comissió de Cultu-

ra per valorar el cas. Recordem
que els grups municipals s’havien
compromès a la sessió extraor-
dinària de la setmana passada a
debatre-ho en aquest ple.

“mANCA DE SENSIBIlITAT”
Per altra banda, l’Agrupació del
PSC a Tiana ha demanat al por-
taveu socialista Albert Sales una

rectificació per la “manca de
sensibilitat” que va demostrar al
Ple, on va entrar en disputa
amb el regidor de Junts Jordi
Marí, a qui va acusar de fer “de-
magògia” per no acotar l’abast
del Pla d’Accessibilitat Universal,
un conjunt de mesures per fer de
la població un entorn apte per al
màxim nombre de persones.

El Ple telemàtic a l’Ajuntament de Tiana d’aquest dimarts. Foto: Aj.

Paper mullat per Can Riera 
i polèmica per l’accessibilitat

Carril bici | Inici de les obres del tram entre Badalona i montgat
L’Ajuntament de Badalona ha iniciat les obres de construcció del nou Carril Bici Nord que 

unirà la ciutat amb Montgat. Aquest tram tindrà una longitud total de dos quilòmetres i supo-
sarà una de les actuacions més importants que s’han fet a la ciutat en mobilitat sostenible.
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.

La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals

Fo
to

s: 
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ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.

El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i des-
plaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma més àgil i completes, i això és molt important”.

Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.

PRIORITZANT ElS mÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any an-
terior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix perí-
ode de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”. 

La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació



“A Rússia ens hem espantat amb
la falta de protocols contra la
Covid-19”. Aquestes paraules de
Carles Duran, després de la vic-
tòria de diumenge contra l’Estu-
diantes (97-70), van ser una
mena de premonició: 24 hores
més tard, dilluns passat, la Penya
comunicava quatre casos positi-
us de coronavirus en proves PCR,
que van ampliar-se a cinc ahir.

La primera derivada d’a-
quests resultats va ser que l’equip
no va viatjar a Sèrbia per jugar el
partit de la sisena jornada de
l’EuroCup contra el Partizan  de
Belgrad (s’havia de jugar ahir al
vespre) i la segona, oficial des d’a-
hir al matí, és que el partit de
demà passat a la pista de l’O-
bradoiro tampoc es jugarà.

Això, per tant, significarà que
el calendari dels verd-i-negres, en
algun moment imminent, es com-
primirà (com la setmana passada,

quan van jugar tres partits en cinc
dies) amb les noves dates fixades
per l’Eurolliga i l’ACB, respecti-
vament.

DEBUT TRIOmFAl DE l’FSA
L’actualitat basquetbolística, però,
també passa per la Lliga Feme-
nina 2, competició en la qual, en
la cinquena jornada, va poder de-
butar el Femení Sant Adrià, que
va derrotar el GEiEG al Marina
Besòs (46-27) en un partit en el
qual van debutar dues jugadores
més del planter: Deva Bermejo i

Irene Broncano. La capitana He-
lena López, amb 12 punts i un to-
tal de 25 de valoració, va ser la mi-
llor jugadora del conjunt entrenat
per Dani José.

La Penya, en canvi, no va ju-
gar el partit de dissabte passat a
Barcelona contra el Lima-Horta
i està pendent del nou horari
que ha de fixar la Federació Es-
panyola de Bàsquet.

Els dos equips del Barcelonès
Nord s’han d’enfrontar demà
passat a les cinc de la tarda a l’O-
límpic de Badalona.

Tomic encistella en el darrer partit contra l’Estudiantes. Foto: CJB

El coronavirus colpeja la Penya
amb cinc jugadors positius

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

Futbol sala | Primera aturada del curs per a l’Industrias
Aquest cap de setmana, per primer cop en el curs 2020-21, la Primera Divisió 
s’atura i l’Industrias aprofitarà per agafar aire. Després de set partits, els de 

Javi Rodríguez són setens amb un triomf, tres empats i tres derrotes.

la conversió del Bada en SAE
segueix fent passes endavant

L’Assemblea Ordinà-
ria de socis del CF Ba-
dalona, celebrada di-
jous passat a l’Estadi

Municipal, va servir per demos-
trar que la conversió del club en
societat anònima esportiva (SAE)
continua avançant.

Els socis van aprovar el capi-
tal mínim per a la constitució de
la SAE (1,04 milions d’euros) i
també es va donar llum verda al
balanç econòmic del curs 2019-20
i al pressupost de la temporada
que ja està en marxa. Un cop que
el Consell Superior d’Esports
aprovi el procés, en la pròxima As-
semblea es posarà en marxa el

procés de compra d’accions, amb
preferència per als socis.

Per altra banda, la Fundació
Futbol Badalona, que gestiona la
base del club, va emetre un co-
municat abans-d’ahir responent
les famílies que s’han queixat
pel cobrament de la segona quo-
ta de la temporada, de novembre.
El president, Josep Asensio, va
dir que “esperem que a partir del
pròxim 13 de novembre puguem
reprendre l’activitat esportiva” i
que els pagaments serveixen per
“atendre les nostres responsabi-
litats amb els entrenadors, tre-
balladors i altres estaments que
depenen de nosaltres”.

Fo
to

: C
FB
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Després de la mort de la seva mare, la Ga-
briele torna al poble de la seva infància i
es retroba amb el seu pare, amb qui fa
anys que no parla. Ho fa per complir l’úl-
tim desig de la mare: que la seva filla, el seu
marit i la seva cunyada llencin les seves
cendres allà on havien estat feliços. San-
dra Barneda ha estat finalista del Premi Pla-
neta 2020 amb Un océano para llegar a ti.

Llibres

Un océano para llegar a ti
Sandra Barneda

Amb una subscripció o comprant un ví-
deo en concret, el Teatre Lliure ofereix tot
un ventall de propostes per veure des de
casa, ara que han tornat a tancar els te-
atres. Una d’elles és l’adaptació de Carlota
Subirós de la gran novel·la de Doris Les-
sing, El quadern daurat, amb Nora Navas
encapçalant un repartiment de primera.

A la sala online del Teatre Lliure.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El quart disc de Buhos, El dia de la victò-
ria, arriba aquest novembre per mirar de
fer més fàcil un moment complicat per
al país i el món sencer. El single homònim,
que es va estrenar el juliol passat en col·la-
boració amb Miki Núñez, Lildami i Suu,
ja supera el mig milió de reproduccions
a YouTube. Tenint en compte això, es pre-
veu que l’àlbum sigui tot un èxit.

Música

Ha estat la gran sorpresa de Netflix per ce-
lebrar Halloween. His house, traduïda al
castellà com Casa ajena, és una pel·lícu-
la de por diferent. De fet, és més aviat un
drama, però amb uns quants ensurts que
acaben de deixar-te una sensació estranya
al cos. Una parella de refugiats de Sudan
arriba a Anglaterra i es veuen obligats a
viure en una casa no gaire acollidora. 

Pelis i sèries

Casa ajena
Remi Weekes

El dia de la victòria
Buhos

Art Primer
L’exposició ‘Art Primer. Artistes de la prehistòria’ del Mu-

seu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha estat nomina-
da als Global Fine Arts Awards. Això, dit ràpidament, vol

dir que val molt la pena. I encara més bones notícies:
fins al 22 de novembre, la mostra es pot visitar a la seu
del MAC a Barcelona, que continua oberta amb l’afora-

ment al 33% i totes les mesures de seguretat que exi-
geix la pandèmia. L’exposició permet als visitants desco-

brir les primeres manifestacions artístiques a Europa,
centrant-se especialment en l’art rupestre llevantí.

L’any 2000, un jove Antonio Orozco (Barcelona,
1972) estrenava el seu primer disc, Un reloj y

una vela. Va funcionar bé i, només un any des-
prés, ja publicava el segon àlbum, Semilla del

silencio, que incloïa una de les cançons més
exitoses de la seva carrera, Devuélveme la vida,
en col·laboració amb la cantant Malú. Des d’a-

leshores, Orozco ha sabut mantenir-se al pa-
norama musical espanyol i aquesta tardor ha
publicat el setè disc de la seva carrera: Avióni-

ca. En paral·lel, conscient del moment difícil
que viu el món, el cantant no ha dubtat a

aportar el seu granet de sorra. Fa uns dies, es
va enfilar a la teulada de l’Hospital de Bellvitge

de l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat on va
créixer, i va oferir un concert que va emocionar
tothom. Es tracta d’una acció en el marc de La

Marató de TV3 d’enguany.

A N T O N I O  O R O Z C O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser cantant i compositor
Fa vint anys que es dedica i triomfa al món de la música 

Famosos

Publicar nou disc i fer un concert a l’hospital
Està en boca de tothom per les dues coses

Comentaris positius
Tant pel disc com pel gest de portar la música on més falta fa

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Bakugan
Amb Bakugan: Champions of Vestroia els jugadors coneixeran unes criatu-

res poderoses i viuran batalles èpiques. Només disponible per a Switch.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESPAIS

Gaudeix de la teva estona d’oci fent el que més t’agradi, 
és igual si prefereixes fer esport o mirar una sèrie

VIDEOTRUCADES

DISTRACCIÓ

ABANS DE DORMIR

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

i OCI

El tancament de bars i restaurants i l’entrada en vigor del
toc de queda de deu de la nit a sis del matí han suposat,
per a molta gent, veure reduït el seu temps d’oci pràctica-

ment al no-res. D’aquesta manera, han tornat vells (i mals) re-
cords del confinament, quan s’havia de buscar la forma de des-
connectar sense sortir de casa, una tasca especialment difícil
per a les persones que fan teletreball: per a elles, la feina i el
descans tenen un mateix escenari. Aquesta és, de fet, la prime-
ra qüestió que s’ha d’intentar canviar: quan acabi la teva jorna-
da laboral, canvia d’espai per sentir que “has sortit de la feina”.
El següent pas a seguir és fer una activitat que et distregui o
t’ajudi a descansar la ment, és igual si prefereixes fer una mica
d’esport o ets més de mirar sèries. Si trobes a faltar la teva vida
social (sortir a prendre alguna cosa o a sopar et salvava les set-
manes més dures), potser és hora de tornar a acostumar-se a
les videotrucades. És probable que n’acabessis fart o farta du-
rant el confinament, però ara és la manera de socialitzar més
enllà de les persones amb qui convius. Per últim, deixa de ban-
da les pantalles i la informació les hores prèvies a anar a dormir.

Desconnectar sense sortir de casa

Si treballes des de casa, quan acabi la teva jornada laboral 
canvia d’espai: així sentiràs que has “sortit de la feina”

Les claus

Potser les vas avorrir durant el confinament, però ara 
és la manera de socialitzar fora dels teus convivents

Deixa de banda les pantalles i l’excés d’informació
durant les hores prèvies a anar a dormir
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