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CORONAVIRUS pàg 10
Montgat lidera la
davallada del risc de brot
al Barcelonès Nord

GUÀRDIA URBANA DE BADALONA 
La regidora de Seguretat
no dimiteix i l’oposició reprova
Albiol per “amagar-se” pàg 7
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Entitats i ajuntaments volen blindar el ‘hub’ a les 
Tres Xemeneies mentre el port digital ja pren forma 
pàgs 3 i 9

El futur que ve
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El pròxim 18 de novembre aca-
ba el termini per presentar al·le-
gacions al Pla Director Urbanís-
tic (PDU) de l’entorn de les Tres
Xemeneies. Diverses entitats,
grups municipals i particulars ja
han fet arribar al departament de
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya les seves
propostes per modificar aquest
full de ruta que ha de servir per
definir el futur d’aquesta zona li-
mítrofa del litoral metropolità.
Entre les diferents reclamacions,
destaca pel seu consens una de-
manda que ja va marcar l’apro-
vació inicial del pla el juliol pas-
sat: la necessitat d’impulsar el
projecte del Hub Internacional
de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible i la Pau
liderat pel reputat investigador
manresà Màrius Rubiralta.

La possibilitat de posar el
Barcelonès Nord al mapa com un
nou “pol de coneixement” sem-
bla ser la gran aposta dels dos
ajuntaments implicats –Badalo-
na i Sant Adrià de Besòs–, però
també s’ha convertit en l’últim bri
d’esperança per a les entitats lo-
cals, que hi veuen una oportuni-
tat per donar resposta a les greus
problemàtiques que assolen la
zona. En aquest sentit, el comp-
te enrere per al tancament del pe-
ríode d’al·legacions ha precipitat
diversos moviments a les admi-
nistracions locals, conscients de
la importància estratègica i de la
magnitud del projecte que està
sobre la taula.

A la platja del Litoral de Sant
Adrià i amb les Tres Xemeneies
de fons com a part d’un decorat
especialment ideat per a l’ocasió,
el conseller de Polítiques Digitals,
Jordi Puigneró, presentava la

setmana passada la primera es-
tació internacional de cables
submarins de Catalunya, una
infraestructura que qualificava de
“primera pedra” per a la creació

d’un nou “districte digital”. Nor-
man Albi, CEO de l’empresa
propietària de les instal·lacions,
confirmava a Línia Nord que el
projecte de l’estació s’havia
“adaptat” al pla urbanístic de
les Tres Xemeneies per poder ser
en un futur vasos comunicants i
retroalimentar-se amb l’equipa-
ment que ocupi l’espai de l’anti-
ga central tèrmica.

En la mateixa línia, l’alcalde
de Sant Adrià, Joan Callau, apun-
tava la convergència de les dues
iniciatives com una oportunitat
per implementar “formació pro-
fessional” en l’àmbit de l’energia
i aquest dimecres es reunia amb
la delegada del govern espanyol
a Catalunya, Teresa Cunillera, per
exposar-li el projecte del ‘hub’.
També els grups municipals de
Badalona movien fitxa i aprova-
ven per unanimitat al Ple de di-
vendres passat una moció per de-
fensar el projecte liderat per Ru-
biralta i s’emplaçaven a treballar
plegats per aconseguir recursos
de fons europeus.

USOS I CONTRADICCIONS
Una de les formacions que més ha
insistit en la importància de mo-
dificar el PDU ha estat ERC. Els
grups republicans de Badalona i
Sant Adrià van presentar con-

juntament el passat 30 d’octubre
les seves al·legacions al pla, que
tracten diverses temàtiques. En-
tre les principals reclamacions
hi ha la creació d’un nou consor-
ci amb totes les administracions
i la definició dels usos de les ins-
tal·lacions de l’antiga central, amb
l’objectiu de garantir-ne la seva
conservació i d’evitar-ne l’ús ho-
teler. En aquest punt, els repu-
blicans coincideixen amb la Pla-
taforma per la conservació de les
Tres Xemeneies, que demana
consensuar un projecte abans de
tirar endavant el pla, tal com es va
acordar al procés participatiu.

Un altre punt en comú amb
l’entitat veïnal es troba en l’a-
partat econòmic, on defensen
que hi ha nombroses contradic-
cions –sobretot en la taxació
que fa del valor del sòl l’estudi
econòmic– i apunten un “so-
brecost” en el trasllat de la su-

bestació elèctrica, operació que
costaria 19 milions d’euros i no
aniria a càrrec de les empreses
propietàries.

MEDI AMBIENT I MOBILITAT
En clau medi ambient, des de la
plataforma alerten que molts so-
lars on es construiran pisos es tro-
ben en zones “potencialment in-
undables” i denuncien que la su-
perfície del gran parc que con-
templa el pla es redueix en un 19%
respecte a la proposta sotmesa a
participació, una modificació que
es tradueix en un augment de la
superfície edificable i la densitat.

També ha presentat al·lega-
cions al pla l’Associació Pro-
moció del Transport Públic, que
demana allargar el tramvia fins
al centre de Badalona, l’habili-
tació d’un carril bici a Eduard
Maristany i la pacificació de l’a-
vinguda del Maresme.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Objectiu: blindar el ‘hub’
» Entitats i consistoris coincideixen en la necessitat d’impulsar el projecte de Rubiralta a les Xemeneies
» Les al·legacions al pla urbanístic aborden el medi ambient i la mobilitat i apunten un sobrecost

El projecte de l’estació 
de cables submarins s’ha
adaptat al pla urbanístic
de les Tres Xemeneies
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El colapso de la web
de ayudas de la Gene-
ralitat para autónomos

es más que una chapuza de gestión. Es
la enésima prueba de que hay colecti-
vos –que ni de lejos son los más fuer-
tes– a los que les pedimos un esfuer-
zo extraordinario mientras no esta-
mos a la altura para protegerlos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ja prou d’acabar les
frases amb un “si no
ens confinen abans”. 

- Ens veiem la setmana que ve, si no ens
confinen abans.
- Farem aquesta excursioneta de cap de
setmana, si no ens confinen abans.
- Et buido els budells amb una perxa,
si no ens confinen abans.

@elisendapineda

En comptes de donar
ajudes paupèrrimes
que s’esgoten abans d’a-

judar tothom qui les necessita, suspe-
neu pagaments d’autònoms, de llo-
guers, d’hipoteques, de llum, d’aigua
i de gas. Que això sí que serviria i pot-
ser tornaríeu a guanyar-vos una mica
la nostra confiança.

Ana Rosa Quintana: 
-“¿De verdad pensáis
que van a crear un nuevo

hospital y no han pensado en los me-
dicos?”
- Uno de su mesa: “Lo ha dicho Ayuso,
que no van a contratar”.
- Ana Rosa: “Bueno, ya. Pero a lo mejor
algún médico quiere ir voluntario”.

@JRuizArcaute@EstelSole@apuente

Tribuna

Los Presupuestos Generales del Estado para
2021, que se tramitan estos días en el Con-
greso de los Diputados, son las cuentas más
sociales de la historia y benefician de manera

clara a la ciudadanía del Barcelonès Nord. Su principal
objetivo es la reconstrucción de lo que nos ha arre-
batado la crisis sanitaria, económica y social provo-
cada por la pandemia del Covid-19.

Estos presupuestos recogen un incremento en in-
versión social sin precedentes, de 239.765 millones
de euros, que incluyen el adelanto de 27.000 mi-
llones  provenientes de los fondos europeos, cana-
lizados en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Subida de pensiones y del sueldo de los funciona-
rios, más dinero para la dependencia, un incremento
de casi el 60% para la lucha contra la pobreza infantil
y para la atención a las familias más vulnerables –
con dotación para el Ingreso Mínimo Vital y un in-
cremento del 5% del IPREM, indicador de referen-
cia para el cálculo de ayudas y subsidios–, equipa-
ración de permisos de paternidad a los de mater-
nidad y 200 millones de euros para el Plan Corres-
ponsable, que fomenta la conciliación familiar. Es-
tas son algunas de las claves de las nuevas cuentas. 

Los municipios del Barcelonès Nord se benefi-
ciarán de manera directa de estos presupuestos so-
ciales. Más de 90.000 pensionistas de Badalona, San-
ta Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Tiana
y Montgat verán aumentadas sus pensiones en un
0,9% en 2021. Y las más de 3.700 personas de la co-

marca que perciben pensiones no contributivas verán
cómo aumentan en un 1,8%. 

Un total de 9.000 nuevos padres del Barcelonès
Nord podrán coger el mismo permiso de paternidad
que sus parejas. La equiparación a 16 semanas de los
permisos de paternidad y maternidad persigue la cor-
responsabilidad de los cuidados, así como facilitar la
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en
el plano laboral. Serán permisos obligatorios e in-
transferibles, además de retribuidos al 100%. Un paso
adelante rotundo y decidido hacia la igualdad que des-
de 2019 ha incrementado paulatinamente de 5 a 16
semanas ese beneficio para las familias. Los presu-
puestos del 2021 son rotundamente feministas, in-
crementan en 157% los recursos para la igualdad y con-
tra la violencia de género e impulsan, en parte gracias
a los fondos europeos, nuevos recursos para atender
a las víctimas de violencias sexuales.

En los municipios al norte de Barcelona y al sur del
Maresme viven más de 22.000 personas que perciben
una prestación de dependencia. La Ley que se aprobó
en 2006, con Zapatero como presidente, quedó prác-
ticamente en el cajón y sin la dotación necesaria para
su desarrollo durante los aciagos años del Gobierno de
Mariano Rajoy. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez
incrementa las partidas y hace posible que 17.000 per-
sonas del Barcelonès Nord vean reducidos los plazos
para recibir esa prestación a la que tienen derecho. 

Estas cifras y estas propuestas desvelan que es-
tamos ante unos presupuestos que fortalecen el Es-

tado del Bienestar, que apuestan por los servicios pú-
blicos y lo hacen con justicia social y redistribución de
la riqueza, porque suben impuestos a los que más tie-
nen, a las personas que ganan más de 300.000 euros
al año,  para beneficiar a toda la sociedad. En Sani-
dad, el incremento es de más del 151,4% y en Educa-
ción, el aumento es del 70,2%. 

Estamos en un momento tan difícil como crucial.
Las dificultades desde punto de vista sanitario deri-
van en una crisis social y económica que las cuentas
para 2021 pretenden atajar y convertir en una opor-
tunidad. Por eso, el aumento en I+D+I, en innovación,
desarrollo e investigación, es del 70,2%, con el may-
or aumento en becas de la historia. El comercio, el sec-
tor turístico y las pymes están sufriendo las conse-
cuencias de la pandemia. Las ayudas destinadas a es-
tos sectores se incrementan en un 150%  porque na-
die debe quedarse atrás.

Estamos ante una oportunidad de oro para trans-
formar y modernizar el modelo productivo, para avan-
zar con pasos decididos hacia una economía más sos-
tenible y hacia la transición ecológica, hacia una eco-
nomía digital. Queremos y tendremos un país más co-
hesionado y más feminista. Son estos unos presupu-
estos excepcionales para unos momentos excepcio-
nales que cambiarán el rumbo de España, de Cata-
lunya y del Barcelonès Nord. Y los partidos políticos
que no los apoyen están lejos, muy lejos, del patrio-
tismo del que hacen gala desde diferentes posicio-
namientos cuando enarbolan banderas.

per Lídia Guinart, diputada del PSC al Congrés dels Diputats

Unos presupuestos sociales 
para el Barcelonès Nord
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Creix la tensió per la crisi 
a la Guàrdia Urbana de Badalona1

2 No le importan las personas

La metròpoli després de la pandèmia

La primera estació de cables submarins
obre pas a la transformació de Sant Adrià

Un jutjat obliga l’Ajuntament de Badalona 
a reallotjar una de les famílies de la Salut

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@EscurcoNegre: Apa, ja podeu deixar de
fer prediccions fallides sobre política ame-
ricana per tornar a fer prediccions fallides
sobre política catalana.

@annateixidorcol: Als familiars de les víc-
times, als ferits i als testimonis presencials.
El judici de l’Audiència Nacional ha de bus-
car justícia per als supervivents del 17-A.

#Judici17-A

@ToniTrilla: Vacuna de Pfizer. Anàlisi pre-
liminar de l’assaig en curs (es prova en
condicions reals): 90% efectivitat, segons
la companyia. Són molt bones notícies.

#PfizerVolDirEsperança #TàndemBidenHarris

La lupa

El 2010, l’Ajuntament de Bada-
lona i la Generalitat de Catalunya
signaven un protocol per crear
l’institut-escola Lola Anglada.
Tres anys més tard, a la Comissió
d’Ensenyament del Parlament es
va aprovar una resolució instant
al Govern a dissenyar un projec-
te de rehabilitació de l’edifici de
l’escola vella Lola Anglada, do-
nades les necessitats educatives
derivades de l’increment de po-
blació al territori. 

L’abril de 2016, l’expresident
Puigdemont es va comprometre a
licitar immediatament el projec-
te per reconvertir l’antiga escola en
un institut. El dia 4 d’aquell mes
es va comunicar a l’Ajuntament,
per part del departament d’Edu-
cació de la Generalitat, la necessitat
d’iniciar la tramitació de l’expe-
dient patrimonial, de la cessió
del solar i de l’edificació de l’anti-
ga escola Lola Anglada, per tal d’u-
bicar-hi l’institut d’educació se-
cundària de Ca l’Arnús, ara La Rie-
ra. Finalment, el DOGC va publi-
car un acord de govern  (131/2017
de 26 de setembre) en el qual s’a-
nunciava la creació de l’institut Ca
l’Arnús, amb tres línies d’ESO i dos
de batxillerat, al carrer Jacinto
Benavente de Badalona. 

Mentrestant, l’edifici de l’escola
es deteriorava, ja que estava aban-
donat i oblidat des que els alum-
nes s’havien traslladat al nou edi-
fici construït al parc de Ca l’Arnús.
Era evident que continuar la seva
escolaritat en el vell edifici supo-
sava un perill. El més trist és que
l’edifici vell de l’escola Lola An-
glada, construït l’any 1929, es tro-
ba en el catàleg municipal d’edi-
ficis d’interès històric-artístic, in-

L’Institut La Riera
per Pedro Jesús Fernández       

ventari de protecció del Patri-
moni Cultural Europeu. Un edi-
fici que el veïnat de Canyadó es-
tima i valora per ser el lloc a on
la majoria d’ells van passar la
seva infància i adolescència com
a alumnes. Per a qui escriu
aquestes línies, va ser el seu
primer destí com a mestre, ales-
hores una escola anomenada
Agrupació Escolar Martínez
Anido, molt lluny de la civilit-
zació, ja que encara no s’havien
construït els blocs d’habitatges
de Sant Jordi i els alumnes ve-
nien amb transport escolar des
d’altres barris de la ciutat.

Amb l’arribada de la demo-
cràcia municipal, les coses van
canviar i l’escola, ara ja CEIP
Lola Anglada, es va obrir al
barri. A la pista esportiva sem-
pre hi havia criatures fent acti-
vitats fora de l’horari escolar.
Era un espai de relació i convi-
vència del veïnat. Fins i tot
moltes de les festes que se cele-
braven a Canyadó tenien com a
lloc de trobada l’escola. 

Al Ple de l’Ajuntament cele-
brat el passat 27 d’octubre, es va
aprovar cedir gratuïtament a fa-
vor de la Generalitat el domini
de les finques patrimonials, que
consten a l’inventari General de
Béns de la Corporació munici-
pal, per ser destinades a la
construcció i posada en funcio-
nament de l’institut Ca l’Ar-
nús, actualment La Riera.

La resolució diu que, si les
finques cedides no es destinen
a la finalitat esmentada en el
termini de cinc anys, els béns
es tronaran a l’Ajuntament,
cosa que és improbable, ja que
Educació va anunciar una par-
tida pressupostària de sis mi-
lions d’euros per a la reforma i
ampliació de l’Institut La Rie-
ra. Cal recordar que la cessió de
l’espai que actualment ocupen
els mòduls té data de caducitat
i per això s’ha d’accelerar la re-
habilitació i construcció de
l’institut.

Les últimes notícies que te-
nim ens confirmen que Edu-
cació es farà càrrec de la cons-
trucció. Es realitzarà en tres fa-
ses, si bé els alumnes que ac-
tualment fan 4t d’ESO no po-
dran continuar els seus estudis
a La Riera, cosa que suposa un
greu problema per a les famílies
i, sobretot, per al projecte edu-
catiu del centre. També sabem
que el curs 2022-2023 ja es po-
drà impartir batxillerat en l’e-
difici rehabilitat, mentre conti-
nuaran les obres del nou edifi-
ci que es construirà a l’actual
pista esportiva i al solar de l’e-
difici de Jumberca.

Tot està bé quan acaba bé.
I confiem a trobar la millor so-
lució perquè els estudiants de 4t
d’ESO no hagin de marxar del
centre el pròxim curs escolar
per continuar els seus estudis.

Les gavines, líders del seu grup
del Reto Iberdrola, posaran a
prova aquesta condició d’equip
capdavanter en un dels partits
més exigents d’aquest primer
tram de curs: les d’Ana Junyent
visitaran el camp del Deportivo
Alavés demà passat a la tarda.

pàgina 12CE Seagull

Els semàfors

El Jutjat Contenciós
Administratiu número 6 de
Barcelona ha fallat a favor dels
veïns i obliga el govern de

Xavier García Albiol a reallotjar
dues de les famílies del bloc
enderrocat a la Salut com a
"mesura cautelaríssima". 

pàgina 7Aj. de Badalona

La lluita per la defensa del nucli
antic de Santa Coloma continua.
Salvem la Ciutat Vella alerta que
els últims informes municipals
sobre la modificació del
projecte urbanístic no

contemplen la conservació 
del barri com a tal.

pàgina 8Aj. de Santa Coloma
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Ni les xarxes socials ni l’accele-
ració de la política ens ajuden
a aprofundir sobre els reptes
que tenim com a ciutat. En

aquest article exposo sintèticament –en-
tre la nota personal i la reflexió política–
alguns dels debats que resten amagats,
malgrat la seva crítica importància, en l’a-
genda de futur de Badalona. Amb l’ànim
d’ajudar a un debat necessari, però mas-
sa sovint ajornat, aquí van aquests apunts:

Desprogramar sòl.Al voltant de la
redacció del nou planejament urbanístic
amb la qual treballa en aquests moments
l’Àrea Metropolitana i que ha de substituir
l’actual i obsolet de 1976, sorgeix l’opor-
tunitat inexcusable de revisar les qualifi-
cacions urbanístiques a la ciutat. És a dir,
on permetem fer nous pisos? En quines
condicions? Com assegurem els equipa-
ments i les zones verdes necessàries? Al
voltant d’això caldrà una reflexió sobre la
desprogramació de sòl (tema delicat),
perquè segurament la densitat de la ciu-
tat i la precarietat de recursos equipa-
mentals no admeten continuar creixent
sense més amb el model actual de tan poc
retorn social. Però la cosa no hauria de que-
dar-se en construir menys, i punt. Sinó en
com podem construir millor. És a dir, allà
on calgui realment, amb més flexibilitat i
amb orientació a les necessitats socials del
municipi i als compromisos contra la cri-
si climàtica (cal més i millor infraestruc-

tura verda i més autosuficiència). El nou
planejament també haurà de blindar i ac-
tualitzar les zones d’activitat econòmica del
municipi. Malgrat la seva injusta mala
premsa, Badalona compta amb polígons
industrials amb molt valor afegit i que cal
reinventar per a la seva protecció.

Operació Habitatge.Incorporar en
el sòl d’equipaments l’opció d’habitatge tu-
telat, revisar les normes urbanístiques per
flexibilitzar la conversió de plantes baixes
o de comerços en habitatge i donar espai a
altres modalitats de vivenda... Assegurar un
pla ambiciós per modernitzar el parc im-
mobiliari per fer-lo més eficient i segur! El
de l’habitatge és un tema de fons que con-
tinuarà guanyant importància, malgrat
que caldrà que el marc legal hi acompanyi,
perquè d’altra manera les competències
municipals no donen per a més. A Badalona
l’infrahabitatge és ben present encara i, en
aquest sentit, no es tractarà només de fer
nous habitatges, sinó que aquests hauran
d’estar emmarcats en una política de re-
generació urbana. El repte esdevé encara
més difícil, però també més engrescador.

La C31: enderroc o reforma?Sem-
bla que la proposta de pla urbanístic que tra-
mita el departament de Territori va per la
via de l’enderroc de la infraestructura, una
aposta d’elevat cost econòmic que, de pas-
sada, tindrà també un cost enorme quant
a consum de sòl públic. Les plusvàlues ne-
cessàries implicaran un augment del sos-

tre residencial en una ciutat ja molt densa
i infradotada d’equipaments. És possible un
enfocament menys radical però més sos-
tenible pel que fa al model de ciutat. L’equip
d’urbanisme de l’Àrea Metropolitana va pre-
sentar l’any 2017 una proposta per recon-
vertir l’autopista en un element estructu-
rador de ciutat amb operacions més qui-
rúrgiques. Lligar un enfocament i l’altre,
amb ambició i realisme, vet aquí un debat
que hauríem d’estar tenint. 

El metro a Can Ruti, un somni
impossible? El debat al voltant dels
reptes de mobilitat a Badalona s’ha d’ac-
tualitzar i reivindicar també en les ‘batalles
assolibles’. Enfortir i fer més eficient l’aposta
pel bus, apostar pels recorreguts a peu i la
xarxa pedalable... Tot plegat conforma
un espai de treball que a Badalona tot just
hem començat a recórrer i que té molt mar-
ge de millora. L’extensió de l’L1 i el Tram
és irrenunciable, però l’arribada del metro
a Can Ruti serà difícilment una realitat i cal
començar a plantejar ja alternatives ja ma-
dures i d’una aplicació més immediata. El
mentrestant és clau: ens hi juguem tant la
competitivitat econòmica com la salut! 

Front marítim vulnerable.Algunes
de les grans operacions immobiliàries en
curs les tenim precisament al front marí-
tim, un dels espais més vulnerables a l’im-
pacte de la crisi climàtica. La factura d’in-
versió pública en aquest àmbit en risc serà
cada vegada més important, alhora que el

manteniment de la platja (gran capital
ciutadà, però també econòmic) requereix
un enfocament més proactiu i preventiu en
la línia de consolidar les platges i renatu-
ralitzar-les, desenvolupant el pla de Clave-
gueram. Inversions milionàries que haurien
de començar a programar-se i ja anem tard. 

Vall de Betlem, ens hi posem?La
serralada de Marina, amb el front marítim,
és un dels grans capitals de ciutat i, tan-
mateix, hi ha vulnerabilitats importants a
les valls de Badalona. Cal una operació pú-
blica potent per endreçar la Vall de Betlem
i assegurar-ne la propietat pública amb
l’impuls del pla director a Sant Jeroni i tre-
ballant per la cessió de les zones amb més
valor de protecció. Caldrà arribar a acords
amb la propietat i a ningú se li escapa que
aquest ha de ser un tema de grans con-
sensos. Caldrà revisar també operacions
urbanístiques, per sort en standby, però
que es podrien desgelar ben aviat.

Planificació i governança me-
tropolitana.Tot plegat caldrà posar-ho
damunt la taula treballant en tres plans su-
perposats: 1) la participació i la transpa-
rència en la discussió política i social que
caldrà tenir; 2) la concreció rigorosa, in-
formada i ben planificada i 3) el reconei-
xement de la interrelació de Badalona amb
el seu entorn, en una governança metro-
politana que ha de madurar i ser més am-
biciosa i en la qual Badalona pot i ha de te-
nir el paper protagonista que es mereix.

Tribuna

per Oriol Lladó, regidor d'ERC de Badalona

Debats incòmodes en l’urbanisme
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POLÍTICA4Els grups de l’opo-
sició a l’Ajuntament de Badalo-
na no van aconseguir forçar la di-
missió de la regidora de l’àmbit
de Seguretat, Protecció Civil i
Convivència, Irene González,
per “negligència” en la greu si-
tuació de la Guàrdia Urbana. En
el Ple extraordinari celebrat di-
lluns, l’alcalde Xavier García Al-
biol va tancar files amb Gonzá-
lez i va ser reprovat per primer
cop en aquesta segona etapa al
capdavant del consistori.

La sessió arrencava a les sis de
la tarda amb un primer torn de
paraula contundent per part de les
formacions de l’oposició –PSC,
Guanyem, ERC, comuns i JxCat–,
que van acusar la regidora de
mentir en el nombre de positius
i van criticar la falta de mitjans i
la lentitud a l’hora de controlar el
brot. “Els casos no són culpa
seva. El problema és la inope-
rància i lentitud en mesures
com la desinfecció de la comis-
saria”, assenyalava el portaveu
d’ERC, Alex Montornès, que la-
mentava la falta d’autocrítica i
afegia que aquest problema “no
es tapa posant banderes ben
grans”, en referència a la ban-
dera de la ciutat que Albiol va
tornar a hissar diumenge al Pas-
seig Marítim.

En la mateixa línia es pro-
nunciava la líder de Guanyem,
Dolors Sabater, que va assegurar
que “no hi ha més remei” que de-
manar la dimissió de González
per permetre la propagació d’un
brot “incomprensible”. “El go-
vern del PP ha permès un brot
d’aquesta magnitud i s’ha quedat
tan ample. No són conscients de
la imatge ridícula que ha donat

la ciutat culpant dels contagis els
agents”, apuntava l’exalcaldessa,
que va remarcar l’absència d’un
protocol en el cos policial.

Encara més dur es mostrava
el regidor del PSC Rubén Guija-
rro, que va qualificar de “negli-
gent” i de “cúmul de despropò-
sits” la gestió per part de Gon-
zález de la “major crisi de la
Guàrdia Urbana”: “Tingui vostè
la coherència i la dignitat de
demanar perdó i dimiteixi”.

“RIDÍCUL” I DISCULPES
“Hi ha hagut protocol des del
primer dia. Si no hagués estat així,
vostè senyor Guijarro hauria de
deixar l’acta ara mateix perquè la
pandèmia va començar amb vos-
tès al govern”, va etzibar Gonzá-
lez en la seva primera intervenció.
Lluny de treure ferro a la qüestió,
la regidora va assegurar que dir
que l’executiu “no ha fet res” és
“faltar a la veritat” i va demanar
a l’oposició professionalitat i se-
riositat per no “fer el ridícul” amb

informació “inexacta o falsa”.
“Vam actuar immediatament des-
prés de detectar el brot amb un
cribratge i també hem gestionat la
desinfecció de les instal·lacions.
No soc responsable que la Covid-
19 hagi entrat a la Guàrdia Urba-
na”, va argumentar González,
que sí que va admetre un possible
error de “comunicació”. 

Albiol va ser l’encarregat de
tancar la sessió demanant dis-
culpes i assegurant sentir-se “or-
gullós” de la col·laboració que hi
ha amb l’oposició a l’hora d’a-
doptar les mesures sanitàries. 

“ASSETJAMENT”
Sigui com sigui, les declaracions
de González al Ple han portat el
Sindicat de Funcionaris de Po-
licia (SFP) a acusar la regidora
d’haver “perseguit i assetjat” di-
versos agents per denunciar la
situació del cos. La secció sindi-
cal apunta que cinc policies hau-
rien rebut pressions i estudien
portar-ho als jutjats.

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona celebrat dilluns. Foto: Aj.

González no dimiteix i l’oposició
reprova Albiol per “amagar-se”
» La regidora diu que hi havia protocol pel virus a la Guàrdia Urbana
» Albiol demana perdó i el sindicat majoritari denuncia “assetjament”

El pont del Petroli: 1,5 milions 
i obertura a l’estiu del 2022

OBRES4La reconstrucció del pont
del Petroli serà una realitat  l’es-
tiu del 2022. L’alcalde de Bada-
lona, Xavier García Albiol, va pre-
sentar dimarts el calendari previst
per a les obres, que costaran prop
d’1,5 milions d’euros i que han de
servir per poder rehabilitar l’es-
tructura d’un dels símbols de la
ciutat, que va resultar greument
malmès el passat gener a causa del
pas del temporal Glòria. 

“No serà una reforma de mí-
nims, no abordarem solucions
provisionals, sinó que treballem
per recuperar un pont del Petroli

amb garantia de pervivència en
el temps i seguretat per a la ciu-
tadania”, assenyalava al respec-
te el regidor de l'àmbit de Terri-
tori i Sostenibilitat, Daniel Gra-
cia. En aquest sentit, i per ga-
rantir que l’estructura no torni a
veure’s afectada d’aquesta ma-
nera per futurs episodis de tem-
poral, el consistori està preparant
un conveni amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
per realitzar un assaig d'onatge
a petita escala i avaluar les pres-
sions a les quals estarà sotmesa
la plataforma i el pont. 

Un pas de vianants per evitar
més accidents al Rafael Alberti
EDUCACIÓ4L’Institut Escola
Rafael Alberti ha aconseguit fi-
nalment donar resposta a una de
les problemàtiques que més pre-
ocupava la comunitat educativa
del centre: l’entrada i sortida
dels alumnes. Després de diver-
sos anys reclamant una solució,
l’Ajuntament de Badalona va
col·locar la setmana passada un
pas de vianants senyalitzat a
l’accés del carrer Guasch, un ca-
rreró que s’ha convertit en el par-
ticular punt negre de l’escola. 

“Vam demanar suport en
aquesta entrada per la Covid,

però al final vam començar el curs
sense suport ni de la Guàrdia
Urbana”, lamenta la directora
Neus Casablanca. El passat 28
d’octubre, un dels alumnes  va ser
atropellat per un cotxe en aquest
carrer i va haver de ser traslladat
a l’hospital amb una cama tren-
cada. L’accident va portar l’alcal-
de a moure fitxa amb la incorpo-
ració d’un agent escolar i amb el
pas de vianants. “És trist que ha-
gin de passar aquestes coses per
trobar solucions i més si ja es pre-
veia que era un punt conflictiu”,
assenyala Casablanca.

Violència | Apareix un gat lligat i cremat al Passeig Marítim
L’Associació de Veïns del Front Marítim de Badalona va denunciar la troballa dimarts 

d’un gat cremat que estava lligat en una palmera del Passeig Marítim. Albiol ja ha asse-
gurat que la Guàrdia Urbana ho està investigant i que “es prendran totes les mesures”.

HABITATGE4Les famílies de la
Salut van rebre la setmana pas-
sada el suport d’un aliat que no
esperaven en la seva lluita per
aconseguir ajudes per al lloguer.
El Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 6 de Barcelona fa-
llava a favor dels veïns i obliga-
va el govern de Xavier García Al-
biol a reallotjar dues de les fa-
mílies del bloc enderrocat com a
“mesura cautelaríssima” tenint
en compte que hi ha menors
d’edat entre els afectats. “El pro-
blema està en el sistema. Portà-
vem tres anys buscant pis quan

vam trobar el del Passatge de la
Torre”, assegura l’Abdelouhab, el
pare d’una de les famílies amb
dos menors que hauran de ser re-
acollides pel consistori. El seu cas
i el de la Sfia són els únics que de
moment han aconseguit la in-
termediació del jutge. 

“Tenim esperança. Jo tenia el
meu pis i em va caure a sobre. No
m’esperava arribar fins aquí i ha-
ver d’acudir als Serveis Socials”,
explica l’Adil, pare d’una nena de
només 17 mesos i un dels afectats
pels greus problemes estructu-
rals d’un edifici que va ser pre-

cintat al carrer Pintor Rosales del
mateix barri. El seu cas està
pendent del pronunciament del
magistrat, que podria arribar
en les pròximes setmanes. L’A-
dil ha viscut de primera mà les
dificultats que tenen moltes per-
sones per accedir al mercat de
lloguer malgrat tenir contracte
laboral: “Les agències et posen
condicions, com l’aval, que no et
permeten accedir als pisos. Hem
intentat aconseguir ajudes, però
ens maregen amb molta docu-
mentació. Sembla que et des-
gastin perquè et cansis i marxis”. 

Revés judicialpera l’esperança
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Rebel·lió o Extinció celebra la
‘nova mobilitat’ i posa deures
CIRCULACIÓ4L’entitat Rebel·lió
o Extinció Gramenet s’ha pro-
nunciat sobre la modificació de
l’Ordenança de Circulació de Ve-
hicles i Vianants municipal que
es va aprovar al Ple del passat 26
d’octubre. En un comunicat, l’or-
ganització ecologista celebra els
canvis introduïts per prioritzar la
figura del vianant i fomentar la
mobilitat sostenible, però em-
plaça el consistori a posar-se les

piles per implantar “sense dila-
ció” la reducció a 30 km/h a tota
la ciutat i per posar en marxa el
projecte de Barri per a Vianants
per crear illes pacificades. 

Des de l’entitat lamenten no
haver pogut conèixer el text
abans de la seva aprovació al Ple
per poder fer-hi aportacions
prèvies i no descarten presentar
alguna proposta constructiva
en forma d’al·legacions.

Els restauradors colomencs 
no pagaran la taxa de terrasses
ECONOMIA4L’Ajuntament de
Santa Coloma ha decidit bonifi-
car totalment la taxa de terrasses
i vetlladors als establiments del
municipi. Aquesta mesura s’ha
pres per tal d’ajudar un dels sec-
tors que més està patint les con-
seqüències de la pandèmia del
coronavirus. Segons informa el
consistori, aquest impost serà re-
tornat d’ofici als establiments
que ja hagin abonat l’import i no
serà cobrat a la resta. 

La bonificació de la taxa de te-
rrasses ja va ser reduïda a la mei-
tat en un acord al Ple del passat
mes de juliol, on també es va
apostar per reduir de manera
proporcional la taxa de residus
pels dies que aquests establi-
ments havien estat tancats per
l'Estat d'Alarma. Des de l’Ajun-
tament apunten que també s’es-
tà treballant en ajudes a fons per-
dut per als establiments del sec-
tor que no disposen de terrassa.

POLÈMICA4La lluita per la de-
fensa del nucli antic de Santa Co-
loma de Gramenet continua.
Les converses entre la Platafor-
ma Salvem la Ciutat Vella i l’A-
juntament –que van quedar atu-
rades per l’esclat de la pandè-
mia– es van reprendre a l’octu-
bre per ratificar el compromís de
l’executiu encapçalat per Núria
Parlon de modificar la segona
fase del Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) per incloure-hi
les demandes veïnals. 

Malgrat les bones sensacions
que va deixar l’última reunió
amb el consistori celebrada el
passat 13 d’octubre, l’entitat
alerta que els últims informes
municipals sobre aquesta mo-
dificació del projecte no con-
templen la conservació del barri
com a tal, sinó que només es re-
dueixen a una permuta entre
dues finques. En concret, el go-
vern local aposta per compensar
els inversors amb un terreny si-
tuat a la vora del riu per les
pèrdues de sòl edificable deri-
vades de la reducció de l’alçada

de l’edifici en construcció a la
rambla Sant Sebastià –que pas-
sarà de catorze a sis plantes– i de
l’expropiació dels locals afec-
tats de la plaça de la Vila.

“No podem avalar una mo-
dificació d’aquestes caracterís-
tiques. Sempre hem plantejat
que volem parlar de barri i d’ur-
banisme. Aquesta proposta no-

més parla d’economia i d’apro-
fitament urbanístic”, apunta An-
toni Sancho, membre de la pla-
taforma. Segons l’entitat, el pla
no descarta la construcció de
blocs de pisos de cinc plantes en
ple nucli antic al carrer Josep Pe-
dragosa i Banús i tampoc fa una
“reflexió” sobre com reendreçar
el barri sense perdre’n l’essència.

Les màquines enderroquen l’antiga La Colmena. Foto: Salvem la Ciutat Vella

Salvem la Ciutat Vella alerta que
el ‘nou’ pla no protegeix el barri

Cultura | ‘De París a Nova York’, al Museu Torre Balldovina
El Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet acollirà fins al 10 de ge-

ner l’exposició De París a Nova York, una mostra de l’evolució dels gravats amb una
selecció d’obres que van des de mitjans del segle XIX fins a finals del segle XX.
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Sant Adrià de Besòs serà la por-
ta d’entrada de la fibra òptica
d’alta capacitat del Mediterrani
a Catalunya. Les obres de cons-
trucció de la primera estació in-
ternacional de cables subma-
rins del territori català ja han co-
mençat en un dels extrems de la
platja del Litoral i la previsió és
que pugui ser una realitat durant
el primer trimestre del 2022.
Aquesta infraestructura impul-
sada per l’empresa catalana
AFR-IX Telecom permetrà con-
vertir Barcelona en la via d’enllaç
més ràpida per connectar-se
amb els Estats Units des del
sud d’Europa, Àsia i Àfrica.

“Avui ens obrim al món i al
Mediterrani. En la nova era di-
gital, la competitivitat ja no no-
més es mesura amb distància fí-
sica, sinó que es fa amb bytes i

amb la capacitat de connectar-se
a les xarxes. Aquesta estació és
una primera pedra per ajudar a
desenvolupar aquesta zona de
Sant Adrià amb la creació d’un
nou districte digital”, assenya-
lava la setmana passada el con-
seller de Polítiques Digitals de la
Generalitat, Jordi Puigneró, en
la presentació de l’inici de les
obres, que haurien d’estar aca-
bades a finals d’any. Puigneró va
detallar que la inversió inicial del
Govern català és de prop d’un
milió d’euros i va apuntar que
aquest projecte podria permetre
fer créixer el PIB de Catalunya
entre un 2% i un 4% en quatre
anys.

A l’acte també hi va assistir
l’alcalde Joan Callau, que va re-
marcar la importància estratè-
gica que té per a la ciutat poder
concentrar en una mateixa zona
el campus de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, la nova
estació de cables submarins i el
futur Hub Internacional de Co-

neixement per al Desenvolupa-
ment Sostenible i la Pau liderat
per Màrius Rubiralta. “Sant
Adrià necessita una oportunitat
per millorar la seva activitat eco-
nòmica. No ens resignem a ser
els especialistes en pobresa i en
el món de la droga. Tenim greus
problemàtiques socials, però

també un gran potencial”, asse-
gurava Callau, que confia que
aquest nou projecte ajudi en la
transformació d’aquesta zona
del litoral.

“El principal benefici d’a-
quest projecte és que ens posa al
mapa de les estacions d’aterrat-
ge d’Europa. Això és com un ae-

roport: si tenim un punt d’ate-
rratge, podem desembarcar pas-
satgers i poden instal·lar-s’hi ae-
rolínies”, explicava Norman Albi,
CEO d’AFR-IX Telecom, que
afegia que ja han rebut l’interès
de diverses empreses i que l’ob-
jectiu és ser una alternativa a les
estacions de Marsella i Gènova.

Unportdigitalperal canvi
» La primera estació catalana de cables submarins s’instal·la a Sant Adrià i serà una realitat el 2022
» Puigneró i Callau confien que la infraestructura obri pas a la creació d’un nou districte digital

El conseller Puigneró i l’alcalde Callau van visitar les obres la setmana passada. Foto: A.R.

Anton Rosa
PLATJA DEL LITORAL

Cinema | 40 anys de l’estrena de l’Apocalipsis Caníbal del Besòs
El pròxim 17 de novembre es compleixen 40 anys de l’estrena de la pel·lícula Apocalipsis Caní-

bal, la coproducció espanyola i italiana de terror dirigida per Bruno Mattei que va fer de Sant
Adrià de Besòs i de les Tres Xemeneies l’escenari d’una violenta apocalipsi zombie.
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Montgat | Tiana

La polèmica per l’accessibilitat
traspassa el Ple i sacseja Twitter
TIANA4Les polèmiques decla-
racions sobre l’accessibilitat que va
fer el portaveu del PSC i primer ti-
nent d’alcaldia, Albert Sales, en el
Ple de la setmana passada conti-
nuen portant cua. Després que el
grup de Junts per Tiana anunciés
la intenció de reprovar el regidor
en la pròxima sessió ordinària i
que l’Agrupació del PSC a Tiana
li demanés una rectificació per la
seva “manca de sensibilitat”,
aquesta setmana la disputa l’han
protagonitzat l’alcaldessa Marta
Martorell i el regidor de Junts Jor-
di Marí a les xarxes. 

El consistori informava a tra-
vés de Twitter de la contractació
de les obres de millora de les es-
cales del carrer Enric Borràs per
fer-les més segures i accessibles.

Marí responia a la publicació
denunciant que el seu grup no
havia estat informat d’aquesta ac-
tuació fins ara tot i formar part
del consistori. Les paraules del
regidor eren replicades per Mar-
torell, que assegurava que la
mesura va ser aprovada al Ple de
setembre dins un paquet d’in-
versions que va rebre la negati-
va de Junts. 

“Una cosa és votar la partida
per a obra pública i l’altre conèi-
xer el projecte concret de les es-
cales i els informes tècnics. Això
és el que demanem com a grup
municipal”, assenyalava Marí al
respecte, afegint que el vot en
contra estava “justificat” perquè
dins del paquet s’incloïen 60.000
euros en obres a Can Riera.

SALUT4L’índex de risc de brot
comença a baixar al Barcelonès
Nord, on cap dels municipis  su-
pera aquesta setmana la barre-
ra dels 1.000 punts. Aquesta
davallada la lidera la població de
Montgat, que ha passat en no-
més set dies de registrar 905
punts a fregar els 300, una re-
ducció de gairebé el 40%. L’in-
dicador també ha patit una cai-
guda important a Tiana, on se si-
tua en 314 després de quedar-se
la setmana passada a escassos
punts de superar els 700.

Malgrat que les xifres són
considerablement millors, el risc
de brot continua força alt a Sant
Adrià de Besòs, municipi on
l’indicador va arribar a superar
els 1.200 punts i ara es queda
prop dels 700 amb uns 140 nous
casos detectats gràcies a les pro-
ves PCR. La millor notícia, però,
la trobem en la taxa de repro-
ducció de l’epidèmia. Segons
les últimes dades facilitades pel
Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya aquest
dimecres, els contagis no s’estan

multiplicant en cap d’aquestes
tres poblacions, ja que l’indica-
dor oscil·la entre el 0,7 i el 0,4.
Cal recordar que si aquest nú-
mero és superior a 1, es consi-
dera que els contagis per la Co-
vid-19 estan creixent de forma
exponencial.

Pel que fa a Badalona i San-
ta Coloma de Gramenet, les xi-

fres baixen, però continuen en
cotes preocupantment elevades.
Badalona registra les pitjors da-
des del Barcelonès Nord, amb un
índex de risc brot de 870 i una
taxa de reproducció d’1,1. Santa
Coloma se situa lleugerament
per sota en risc amb 821 punts,
però no baixa de 0,92 en la taxa
de creixement de l’epidèmia.

Un sanitari realitza una PCR a una dona en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Montgat lidera la davallada del
risc de brot al Barcelonès Nord

25-N | Nou mural contra la violència masclista a Montgat
L’Ajuntament de Montgat ha impulsat la creació d’un mural participatiu amb l’artista
Irantzu Iralekue al camí Ral, davant la plaça de la Vila, per commemorar el pròxim 25
de novembre el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones.
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La primera victòria de la tempo-
rada de la Penya va significar,
també, la primera derrota de
l’Snatt’s Sant Adrià. Les badalo-
nines van adjudicar-se el derbi,
que es va jugar dissabte passat a
porta tancada a l’Olímpic (68-61).

El derbi del Barcelonès Nord
va ser un agregat de tres petits
partits. El primer, durant el pri-
mer parcial, va ser una lluita de
poder a poder entre els dos con-
tendents, resolta a favor de les lo-
cals per la mínima (14-13). L’ex-
periència i la qualitat de les de
Dani José va aparèixer en el se-
gon i el tercer parcial, però això
no serviria per trencar el partit
(42-51 al final del tercer període).
D’aquesta manera, les de Guillem
Abelló van demostrar que portar
l’escut del CJB al pit significa que
sempre cal lluitar fins al final, i
amb un parcial final de 26-10 van
capgirar el resultat, recuperant la

iniciativa per estrenar el seu mar-
cador de victòries en aquest curs
2020-21.

Paula Curto (22 punts, màxi-
ma anotadora del seu equip i
del derbi del Barcelonès Nord) i
Minata Keita (12 punts i 23 rebots
contra el seu antic equip) van bri-
llar per al Joventut, mentre que
les jugadores que van portar el
pes del bàndol adrianenc van
ser Mariona Teixidó (15 punts) i

Tania Pierre-Emile i Sarah Saba
(amb 12 punts cadascuna).

Les verd-i-negres buscaran
donar continuïtat a aquest triomf
demà passat a la 1 del migdia a la
pista del CB Andratx, mentre
que les de Sant Adrià voldran re-
trobar-se amb la victòria en el
partit que jugaran diumenge al
migdia contra l’Stadium al Ma-
rina Besòs. Els dos equips enca-
ra tenen dos partits pendents.

La verd-i-negra Minata Keita va brillar contra el seu antic equip. Foto: CJB

El derbi es queda a Badalona:
la Penya derrota el Sant Adrià

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD

Futbol sala | L’Industrias visita un Barça en hores baixes
L’Industrias visitarà, demà passat, el Palau Blaugrana per jugar contra un Barça que,
d’ençà que va coronar-se campió d’Europa, no ha sumat bons resultats a la lliga. Serà

el segon partit de la setmana després d’empatar abans-d’ahir contra l’Antequera (2-2).

L’Adrianenc vol canviar 
la dinàmica contra el Bordils

L’Adrianenc havia co-
mençat el curs com un
tro... però ara encadena

tres partits seguits perdent. Per
això, els de Lorenzo Rueda volen
canviar la seva dinàmica recent
com més aviat millor i el repte
més imminent que els planteja el
calendari és demà passat a dos
quarts de set de la tarda a la Ver-
neda contra el cuer de la catego-
ria, l’Handbol Bordils.

El conjunt del Gironès és un
dels dos equips del grup A de la
Divisió de Plata que encara no ha
guanyat cap dels seus partits
(l’altre és el Teucro) i el seu ren-
diment baixa sensiblement a do-
micili, ja que ha perdut els tres
partits que ha jugat lluny de casa.

La darrera victòria de l’A-
drianenc va ser en la segona jor-
nada, el dia 3 del mes passat con-
tra el Lalín (33-29).

Examen de nivell per al
Seagull, que visita l’Alavés

El Seagull posarà a pro-
va la seva primera po-
sició del Grup Nord B

del Reto Iberdrola al camp del
Deportivo Alavés. Les d’Ana Ju-
nyent, que van refer-se de la go-
lejada patida contra el Barça B
amb un triomf convincent con-
tra l’Osasuna (2-1, en un partit
que va significar l’estrena de la
defensa colombiana Simona Bo-
tero amb l’equip badaloní) visi-
taran la Ciudad Deportiva José

Luis Compañón demà passat a
les quatre de la tarda.

Les gavines, que han sumat
nou punts dels 12 que han pogut
obtenir, es veuran les cares con-
tra un conjunt vitorià que ha
guanyat els dos partits que ha dis-
putat, ja que el coronavirus ha fet
que es perdin els altres dos com-
promisos del curs. L’Alavés ha
marcat cinc gols en aquestes
dues jornades i només n’ha en-
caixat un (contra el Collerense).
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Un thriller històric que inclou venjança,
incest i batalles. Així és, a grans trets, Aqui-
tania, la novel·la amb què l’escriptora bas-
ca Eva García Sáenz de Urturi va guanyar
el Premi Planeta l’octubre passat i que ha
arribat ara a les llibreries. La protagonis-
ta del llibre és Elionor d’Aquitània, que va
regnar amb intel·ligència França i An-
glaterra durant el segle XII.

Llibres

Aquitania
Eva García Sáenz de Urturi

El Teatre Lliure continua apostant per la
programació onlinementre duren les res-
triccions pel coronavirus. La novetat d’a-
questa setmana és La nostra parcel·la, una
obra de Lara Díez en què dues desco-
negudes es troben de sobte en un espai
tancat sense saber com hi han arribat, què
hi han de fer i com en poden sortir.
A la sala onlinedel Teatre Lliure.

Teatre

La nostra parcel·la
Lara Díez Quintanilla

La carrera d’Ariana Grande fa justícia al seu
cognom. Amb només 27 anys, la cantant
de Florida ja ha publicat sis àlbums i ha
vist com el seu èxit anava in crescendo. El
seu darrer treball, Positions, ha arribat
pràcticament per sorpresa: va començar
a fer-ne promoció només dues setmanes
abans de l’estrena. Sigui com sigui, l’ar-
tista ha tornat a convèncer els seus fans.

Música

A Peter Riordan (Timothy Spall) el jubilen
de forma anticipada al banc de Man-
chester on ha treballat tota la vida i deci-
deix anar a buscar el seu germà Daniel,
que viu a Benidorm. Però quan hi arriba
s’adona que el Daniel ha desaparegut i no-
més sap que era propietari d’un club de
burlesqueon treballa l’Alex (Sarita Choud-
hury), una dona misteriosa que el fascinarà.

Pelis i sèries

Nieva en Benidorm
Isabel Coixet

Positions
Ariana Grande

Soc totes les que he sigut
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
acull l’exposició ‘Fina Miralles. Soc totes les que he si-
gut’, un homenatge i un repàs a la trajectòria d’una de
les artistes més significatives de l’Estat des dels anys se-
tanta fins ara. Fina Miralles (Sabadell, 1950) va comen-
çar a crear durant el franquisme i va trencar tots els

motlles de l’academicisme de l’època. Tot i això, la seva
obra no és tan coneguda com hauria de ser i el MACBA
ha decidit posar-hi remei amb aquesta exposició, que
es pot visitar des del 5 de novembre fins al 5 d’abril.

El misterio de la cripta embrujada (1978), La ciudad de
los prodigios (1986), Sin noticias de Gurb (1990)... Qui
més qui menys ha llegit alguna d’aquestes novel·les
i s’ha endinsat en la Barcelona –o les Barcelones–

d’Eduardo Mendoza (nascut, efectivament, a Barce-
lona l’any 1943). Mendoza és considerat un dels mi-
llors escriptors en castellà dels nostres temps i així
ho avalen les vendes, traduccions i premis que han
acompanyat les seves obres des del principi. La ver-
dad sobre el caso Savolta (1975), la seva primera no-
vel·la, va rebre el Premi de la Crítica de narrativa cas-
tellana. Però aquest no és el guardó més destacat
que li han atorgat: el 2010 va guanyar el Premi Pla-
neta amb Riña de gatos. Madrid 1936 i el 2016 va re-
bre el Premi Cervantes, considerat el Nobel de les
lletres espanyoles, en reconeixement a la seva tra-
jectòria. I encara més: aquest novembre ha rebut el
Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino.    

E D U A R D O  M E N D O Z A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans escriptors barcelonins
Ha retratat Barcelona en obres com ‘La ciutat dels prodigis’ 

Famosos

Rebre el Premi Barcino
Dins del festival Barcelona Novel·la Històrica

Admiració
Els lectors el feliciten i consideren que el premi és merescut

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Fuser
Un joc on el ritme és el protagonista. Un festival de música que no s’acaba mai. Fuser
et permet crear el teu so i compartir-lo amb el món. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.

La fitxa
QUI ÉS?

Viu en línia
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EL CONSELL DE LA SETMANA

COMPRA

Si t’enamores d’una proposta cultural, recomana-la a les xarxes 
socials: ajudaràs el creador i faràs que algú descobreixi una joia

DONA

DIFON

TORNA-HI

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

i OCI

Ha tornat a passar. La cultura, com tants altres sectors,
ha rebut un segon cop tot just quan començava a re-
cuperar-se, a pas de tortuga, del primer. De nou, la

pandèmia del coronavirus ens priva de concerts, obres de te-
atre, espectacles de dansa i circ i un llarg etcètera, però no
ens treu la necessitat ni les ganes de consumir cultura.
“Si la cultura et toca, ara et toca a tu”. Aquest és el lema de

la campanya que han impulsat l’entitat Cercle de Cultura i la
xarxa Fundraising.cat per animar els espectadors a donar su-
port real al sector en aquests moments tan difícils. “La cultura
ha estat sempre al teu costat, des de la teva infància fins ara.
En els moments feliços i en els més complicats, com quan vas
haver de confinar-te”, es pot llegir al web laculturaemtoca.cat.
En aquesta pàgina, ofereixen la possibilitat d’ajudar la cultura
de tres maneres possibles: comprant entrades (anticipades
per a actes presencials o bé per a actes virtuals), difonent pro-
jectes i espectacles a les xarxes socials o fent donacions.
Aquesta última opció, diuen, és molt habitual a altres països i
pot ser la clau de la supervivència d’algunes entitats. 

Suport real a la cultura

Compra entrades anticipades per a espectacles presencials 
o bé entrades per a propostes virtuals: la cultura es paga

Les claus

Si t’ho pots permetre, fes una donació a una entitat o projecte 
cultural que t’hagi marcat i vulguis ajudar a sobreviure

I el més important: quan la situació ho permeti, no dubtis 
a tornar a omplir teatres, sales de concerts, cinemes...
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