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El cas de les famílies de la Salut
s’ha convertit en un veritable
pols que sembla no tenir atura-
dor. L’escalada de tensió entre els
veïns i el govern de Xavier Gar-
cía Albiol ha arribat als jutjats en
un context d’estira-i-arronsa
sense precedents que sembla
destinat a marcar jurisprudència
en matèria d’habitatge i drets del
ciutadà. Després d’aconseguir
mesures cautelaríssimes per a
dues de les famílies afectades, un
dels dos jutges implicats ha de-
cidit aquesta setmana aixecar el
decret que obligava el consisto-
ri a reallotjar una de les famílies,
retornant la partida d’escacs a
l’empat inicial.
La decisió del magistrat es

basa en les al·legacions presen-
tades pel govern del PP, que ar-
gumenta que el reallotjament no
és necessari, ja que els veïns es
troben reubicats a l’equipament
del carrer Víctor Balaguer, un es-
pai en desús propietat del de-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya. Aquestes famí-
lies, però, mai han estat rea-
llotjades per cap administració
en aquest edifici, sinó que van
decidir ocupar-lo el passat 30
d’octubre en veure’s obligades a
abandonar la casa de colònies de
la Fundació Pere Tarrés al mu-
nicipi de Sant Fost de Camp-
sentelles.
Precisament, la utilització de

l’equipament del carrer Víctor
Balaguer va ser una de les pro-
postes que van traslladar els
grups de l’oposició a Albiol a
principis d’octubre per acollir
temporalment les famílies. L’op-
ció va ser descartada aleshores a
causa dels diversos problemes

d’insalubritat que patia l’espai,
que va  servir per acollir perso-
nes sense llar durant l’última
Operació Hivern. Un mes i mig
després, aquest edifici s’ha con-

vertit en l’allotjament temporal
dels veïns a l’espera de poder re-
soldre la seva situació i sense que
el consistori ni la Generalitat
hagin dut a terme cap tipus de
reforma per adequar l’espai.

FRONTS OBERTS
Al marge de la decisió del jutge
d’aixecar les mesures cautela-
ríssimes per a la família de l’Ab-

delouhab –tres fills, dos dels
quals menors d’edat–, un altre
jutjat ha fallat a favor dels veïns
i obliga el consistori a reallotjar
la família de la Deborah, que vi-
via en un edifici amb greus pro-
blemes estructurals al carrer Cal-
derón de la Barca. En un cas sem-
blant i a l’espera del pronuncia-
ment del magistrat es troba l’A-
dil, pare d’una nena de només 17
mesos i un dels afectats d’un al-
tre bloc que també va haver de
ser precintat al carrer Pintor Ro-
sales per la mateixa raó.
“Que unes famílies hagin de

portar els Serveis Socials als tri-
bunals no és bon senyal, vol dir
que alguna cosa falla. Aquí estem
parlant de menors i del dret a ser
reallotjats”, assenyala l’advocat
dels veïns, Rafa Mendoza, que
confia que acabi imperant el
sentit comú i es pugui trobar una
solució de consens per als afec-

tats. Mendoza assegura que pre-
sentaran recurs per l’aixecament
de les cautelars i apunta que
està estudiant si es poden derivar
responsabilitats per les al·lega-
cions “falses” del consistori en
aquest cas.

PADRÓ PER A TOTHOM
Les últimes novetats sobre les fa-
mílies de la Salut han coincidit
aquesta setmana amb la convo-
catòria d’una concentració da-
vant l’edifici del Viver en defen-
sa del dret universal a l’empa-
dronament. L’entitat Stop Mare
Mortum –en col·laboració amb
la Coordinadora Obrim Fronte-
res i Badalona Acull– va ser la
impulsora de la protesta que va
aplegar mig centenar de persones
i que va comptar amb la presèn-
cia de representants de gairebé
tots els grups de l’oposició. Des
de les agrupacions promotores

demanen al consistori que ga-
ranteixi el dret a l’empadrona-
ment, dotant els Serveis Socials
de més recursos que permetin re-
duir la sobrecàrrega de feina i la
lentitud dels tràmits, i reclamen
la recuperació del protocol que ja
es va treballar amb els anteriors
governs per no vetar el registre en
el padró de persones sense do-
micili fix.

UN CAS PER A L’ESPERANÇA
També en matèria d’habitatge, el
diari Ara es feia ressò aquesta
setmana del cas dels Cassà Pérez,
una família vulnerable de Bada-
lona que finalment no serà des-
nonada i podrà quedar-se al pis
que va comprar tot i portar anys
sense poder pagar la hipoteca.
Una sentència els ha donat la raó
i podran estar-s’hi almenys fins
al 2021 sense pagar res. Crearà
jurisprudència?

Anton Rosa
BADALONA

Pols judicial per un sostre
» El jutge aixeca les mesures cautelars que obligaven Albiol a reallotjar una de les famílies de la Salut

» El consistori al·lega que els veïns ja estan reubicats en un equipament de la Generalitat que han ocupat

Una de les habitacions de l’espai del carrer Víctor Balaguer on viuen les famílies (esquerra) i voluntaris netejant l’equipament. Fotos: A.R. i Sant Roc Som Bdn

Albiol va descartar a
l’octubre l’espai de Víctor
Balaguer ara ocupat per
problemes d’insalubritat 
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Les millors
perles

Cànnabis, amfetamina, metamfetamina, heroïna i cocaïna. En
tot això ha donat positiu un conductor navarrès que, a més,

no tenia assegurança, no havia passat la ITV des de 2017, duia
arma blanca i haixix i s’havia saltat confinament i toc de queda.

La missió per posar en òrbita el satèl·lit espanyol Ingenio
ha fracassat. El coet Vega, que transportava aquest i un

altre satèl·lit, s’ha desviat de la trajectòria poc després de
l’enlairament. Vuit minuts, concretament.

Netflix Espanya pregunta als usuaris de Twitter per què
s’hauria de fer una sèrie sobre la seva vida. “A veure, per on

començo?”, respon Josep Maria Mainat. A Netflix (com a la xarxa
en general) li ha agradat la idea i ja ha triat títol: El cas Mainat.

Les rates del cel. Així és com molta gent anomena els
coloms. Segurament no dirien el mateix del colom

missatger belga pel qual han pagat més d’un milió i mig
d’euros. Es diu New Kim i ha batut un rècord.

LA FOTOper Anna Utiel Albert Segura / ACN

Tribuna

La transformació digital ha arribat per formar
part de la nostra vida. Fa 5 anys ningú no hau-
ria imaginat la importància d’aquesta revolu-
ció tecnològica, però el cert és que avui s’ha fet

present en cada cosa quotidiana que fem, des d’una com-
pra, fins a un tràmit o una reunió familiar o de feina.
Aquesta nova realitat, de tenir aplicacions i des-

envolupaments tecnològics capaços de millorar o
preveure o connectar-nos a gairebé tot, canvia la ma-
nera de relacionar-nos. És inqüestionable la quanti-
tat de beneficis que aporta, sobretot en l’ús del temps
i l’espai. Les noves tecnologies apropen la gent i fan un
món més a l’abast.
L’àmbit empresarial tampoc se n’escapa: quantes

reunions podem fer si els treballadors s’han de des-
plaçar físicament? I si es fan online? Com ha canviat
la manera en què es demanen pressupostos i es com-
paren proveïdors? Com ajuda l’Internet de les coses
(IoT, Internet Of Things en anglès) i la monitoritza-
ció de processos a distància a la presa de decisions i
al control dels processos?
Badalona encara és una ciutat amb un bon teixit

empresarial. Una ciutat d’empreses petites, mitjanes
i grans. I de serveis. Dades recents ens diuen que en
tenim més de 13.000. 
La transformació digital és un repte majúscul per a

aquestes empreses, en un moment de retorn dels be-
neficis incert, i d’un entorn canviant. El que era inno-

vador fa mig any avui ja comença a ser obsolet... Totes
aquestes empreses, habitualment sense un pressupost
definit o recursos dedicats a la transformació digital, cor-
ren el risc de ser desplaçades del mercat. Els competi-
dors directes sovint ja no són l’establiment del costat o
el de més enllà, sinó d’altres territoris. Aquest és el risc,
però també l’oportunitat.
Recentment, el Col·legi d’Enginyers Industrials de

Catalunya ha publicat la “guia de la Transformació Di-
gital” com a ajuda per a les petites i mitjanes empre-
ses a l’hora d’afrontar aquest repte. En aquest sentit,
l’organització de seminaris que orientessin les empreses
o activitats com la Mobile Week a Badalona –que es-
perem poder celebrar l’any que ve– ajudarien i aju-
daran, sens dubte, a prendre consciència de l’impac-
te que té la transformació digital a mitjà i llarg termi-
ni. I a aprofitar-lo en positiu.
En aquest sentit, jo soc un dels qui, des d’una em-

presa de Badalona, m’he interessat per aprofitar la tec-
nologia i posar-la al servei de la millora de les condi-
cions de vida de la gent, en aquest cas amb BIT Ge-
noma, que ens hem acreditat per a la implementació
d’accions d’indústria 4.0 amb les ajudes d’Acció i de
la Cambra de Comerç.
En una economia ferida per la pandèmia del coro-

navirus, hi ha també tot un munt d’oportunitats i de-
cisions a prendre, lligades a l’adaptació de tot el teixit
econòmic a aquesta realitat digital. Per això Restarting
Badalona neix i vol créixer, amb testimonis com el meu,
que vull compartir a través d’aquestes línies.

En una economia ferida per la
pandèmia, hi ha també moltes

oportunitats i decisions a prendre

per Miquel Martín, membre de Restarting Badalona

Digitalització o digitalització
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Montgat lidera la davallada 
del risc de brot al Barcelonès Nord1

2 L’Institut La Riera

Tiana i Montgat tornen a liderar una caiguda
notable del risc de brot al Barcelonès Nord

Salut fa marxa enrere i atura el trasllat 
del servei de pediatria del CAP de Bufalà

Art urbà reivindicatiu per donar 
vida als murs de Tiana i Montgat

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@gmnzgerard: La vacuna de Moderna
presenta els mateixos resultats (fins i tot
millors) que la de Pfizer-BioNtech! L’hivern
del 2021 serà totalment diferent d’aquest.

@agenciaacn: Restauració al 30% i es-
port a l’aire lliure i cultura al 50%, aquesta
és la primera fase de l’esborrany del pla de
desescalada.

#OberturaDilluns23?

@Albertmvidal: N’hem parlat amb molta
gent i en parlarem més, però hi ha unani-
mitat: operació dolenta per a l’economia
catalana i molt dura per als treballadors.

#FusióBBVA-Sabadell #PfizerOModerna

Aire fresc

Fins ara, les recomana-
cions europees sobre les
polítiques de cohesió es-
tan basades en l’ús dels

principis de l’aprenentatge de po-
lítiques i en una nova dimensió de
la cohesió: la cohesió territorial.
Així, es promou la governança
multinivell i la col·laboració entre
els actors socials amb l’objectiu d’a-
frontar els problemes a escala ter-
ritorial i fer-ho mitjançant la for-
mació de capital social. D’aquesta
manera es pretén incrementar
valor afegit i sostenibilitat a les po-
lítiques de cohesió territorial.
De fa temps, i des d’aquestes

planes, insisteixo en l’obligato-
rietat que té el consistori badalo-
ní de situar Badalona entre les ciu-
tats d’Europa fetes de somnis in-
tel·ligents a partir de les dues
premisses del paràgraf anterior.
Per a mi, l’intel·ligent és la mobi-
litat ascendent, mantenint la clas-
se mitjana i ajudant la classe tre-
balladora, i adaptant la ciutat a les
noves normes del segle XXI: es-
tructura de governança multini-
vell, desenvolupament local sos-
tenible, noves tecnologies... Quant
a l’urbanisme de les dècades vi-
nents, el canvi també és obligat,
com reconeix la Xarxa Eurocities
quan afirma que l’urbanisme ac-

per Estanis Alcover i Martí

tual opera des d’una lògica li-
beral que només identifica l’in-
dividu com a usuari de la ciutat.
Per a tot plegat, però, es preci-
sa consens i sintonia entre la so-
cietat badalonina i els polítics
que la representen.
Saber què cal millorar és el

camí natural per assolir els
canvis necessaris. Celebro molt
que l’Ajuntament de Badalona
reconegui que el futur comen-
ça en la ciutadania, un canvi
ideològic essencial. Optar per
una cadira al Mobile Week Ca-
talunya 2021 –que té com a ob-
jectiu apropar les TIC a la po-
blació–, sabedors que ens can-
via tant la manera que tenim de
relacionar-nos o aprendre o a
buscar feina fins a la manera de
moure’ns per la ciutat del segle
XXI: mobilitat del futur, robò-
tica i intel·ligència artificial, i
dades i seguretat informàtica,
la nova matèria primera de
l’economia.
La proposta conjunta pre-

sentada per l’Ajuntament i Res-

tarting Badalona (una nova as-
sociació que vol posicionar Ba-
dalona com a ciutat metropoli-
tana de referència) per partici-
par en la pròxima edició de la
Mobile Week Catalunya, és un
acte de fe i de valentia, però so-
bre tot un acte de servei a la ciu-
tat. La Mobile Week planteja es-
pais de reflexió i debats amb ac-
tivitats obertes a tothom, per
connectar les eines que ofereix
la tecnologia digital amb les
necessitats socials, culturals,
ètiques i humanes.
La participació de Badalo-

na en la Mobile Week Catalu-
nya de la primavera vinent ens
mostra el poder de sumar vo-
luntats per generar oportunitats
en el creixent sector TIC i pro-
moure i potenciar les empreses
tecnològiques locals cap a la
consolidació d’un hub tecnolò-
gic badaloní. Caldrà ara fer un
seguiment de quin serà el pro-
grama elaborat des de Badalo-
na i els objectius i possibilitats
reals de treure’n profit.

La Mobile Week, tot un encert

Els semàfors

La Generalitat ha donat llum
verda a la participació de

Badalona en la pròxima edició
de la Mobile Week Catalunya. 

La proposta la va impulsar
l'associació Restarting Badalona

conjuntament amb
l’Ajuntament. 

pàgina 8Restarting BDN

El departament de Salut de la
Generalitat ha decidit aturar
temporalment el trasllat del

servei de pediatria del CAP de
Bufalà-Canyet fins que hi hagi

una proposta de reorganització
alternativa que pugui satisfer els

diferents actors implicats.
pàgina 8Generalitat

L'ampliació d'usos de la CIBA
permetrà que l'espai feminista

de recursos i serveis per a dones
inaugurat el passat març pugui
oferir fins a sis allotjaments de
206 metres quadrats a dones

víctimes de violència masclista.
Una gran iniciativa. 

pàgina 9Aj. de Santa Coloma
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Ja ho diu la dita, els fills del saba-
ter van descalços. I a Badalona te-
nim un alcalde que s’omple la
boca parlant de seguretat i que

omple titulars venent que la seguretat és
el que més li importa, però a l’hora de la
veritat té la policia local, la Guàrdia Ur-
bana, maltractada, abandonada i politit-
zada. La Guàrdia Urbana i, de rebot, to-
tes les veïnes i veïns de la ciutat. Perquè
en plena pandèmia, la pitjor crisi de se-
guretat humana que hem viscut en molts
anys, quan per tal d’evitar contagis estem
immersos en un clima de tocs de queda,
confinaments, limitacions, restriccions i
penúries relacionals i econòmiques de
tota mena, a Badalona es produeixen dos
fets alarmants. D’una banda la màxima
autoritat local se salta les normes de pre-
venció posant en risc la població i oferint
un molt mal exemple i, de l’altra, la dei-
xadesa municipal i del mateix alcalde pro-
voca la incapacitat de prevenir i evitar un
brot espectacular a la pròpia Guàrdia Ur-
bana, que afecta d’un sol cop prop d’un
30% de la plantilla, entre positius i con-
finats. Precisament a la Guàrdia Urbana,
les treballadores i treballadors municipals
que tenen per funció protegir. Com diu la
dita, a cal sabater, sabates de paper.       
Hi ha poques ciutats que hagin sigut

notícia perquè els seus alcaldes se saltin
les normes de la Covid-19, i a Badalona
tenim el trist rànquing d’haver repetit ti-

tular amb dos alcaldes consecutius: el del
PSC, Alex Pastor, que a més ho va fer de
forma estrident sumant-hi altres delic-
tes –i li va costar el càrrec– i el del PP, Xa-
vier Garcia Albiol, que sovint va sense
mascareta tenint persones a prop, que
durant l’estat d’alarma va organitzar ac-
tes públics multitudinaris (com la pre-
sentació, precisament, dels agents que
s’incorporaven després del curs poli-
cial) i que aquest mateix cap de setma-
na feia gala, alegrement, de com ell se sal-
tava el confinament perimetral. Si feia es-
port podia tre-
pitjar la pobla-
ció veïna, com
tothom, però
no la següent.
Com fem totes
i tots, que prou
que costa. Ne-
gacionisme? Una mica sí, però sobretot
pensar que està per sobre del bé i del mal,
com fa la dreta extrema i l’extrema dre-
ta en general. Només cal recordar Trump.
El poble pateix i ells se’n foten. Al Ple on
va ser reprovat i on es va demanar la di-
missió de la regidora de seguretat, l’al-
calde va mostrar un cinisme serè i in-
quietant. Va fer farina plana. Va adme-
tre errors com de passada i va treure im-
portància al brot. Però ell segueix sense
portar posada sempre la mascareta, se
salta les normes i no fa dimitir la regidora,

a qui, per cert, va deixar ben sola a l’ho-
ra de donar explicacions. Unes explica-
cions que han acabat sent l’evidència d’un
altre brot també molt preocupant: el re-
torn de la politització i instrumentalit-
zació de la policia local. Un perill públic.
Aquests dies, al voltant de la sen-

tència que ha absolt Trapero i ha permès
la seva restitució en el càrrec i en con-
trast amb les informacions de policia pa-
triòtica involucrada a les clavegueres de
l’Estat, s’ha parlat força de què signifi-
ca despolititzar la policia i, sobretot, de

quins són els
models poli-
cials democrà-
tics i quins no.
Precisament
van ser mesu-
res democrà-
tiques les que

van aplicar els Mossos el dia 1 d’octubre
de 2017 i no pas les que van aplicar les
altres policies, Policia Nacional i Guàr-
dia Civil, que es van saltar les normes de
proporcionalitat, oportunitat i congru-
ència. Però Albiol va deixar clar quin era
el seu model, anant a felicitar els de l’a
por ellosque havien exercit violència per
motius ideològics, saltant-se totes les
normes, i no pas els Mossos, que sota el
comandament de Trapero van actuar
democràticament.
No és estrany, doncs, que en un go-

vern del PP liderat per ell es pretengui
tornar a establir règims poc democrà-
tics dins de la policia local. I aquest és
un risc sobre el qual la mateixa policia,
amb criteris de professionalitat i mit-
jançant els seus sindicats, i els grups
polítics de l’oposició hem de posar to-
tes les alertes i prevencions. L’alarma
la va fer saltar la pròpia regidora Ire-
ne González quan davant les queixes
dels sindicats sobre la falta de materials
de prevenció i la falta de protocols va
respondre titllant-los de mentiders i
acusant-los d’haver provocat el brot de
Covid-19 per no complir les normes.
Però al Ple va anar encara més lluny i
va mostrar animadversió directa con-
tra un sindicat, per raons polítiques,
deixant entreveure que la veu de les
persones afiliades, agents de la policia
local, és d’entrada menystinguda. Greu.
De menystenir a perseguir hi va un pas.
Això ja es va viure en el període 2011-
2015 i un altre brot d’aquesta mena Ba-
dalona no se’l pot permetre.
Cal defensar la seguretat com a ser-

vei públic essencial, preservar-la de la
instrumentalització ideològica i prote-
gir-la dels comportaments antidemo-
cràtics que posin en perill la seva se-
guretat. Ni inseguretat dins de la poli-
cia ni de la població per la policia. No
es pot permetre. Que el sabater no si-
gui el que va més mal calçat.  

Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona

Brot d’inseguretat policial

A l’hora de la veritat, Albiol té la
Guàrdia Urbana maltractada,
abandonada i polititzada
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EQUIPAMENTS4L’Associació
Amics del Gorg-Mar ha rebut la
notícia de l’ampliació del banc
d’aliments que gestiona des de fa
més 16 anys amb estupefacció.
Segons apuntava dilluns el regi-
dor de Serveis Socials, Miguel
Jurado, en declaracions a Ba-
dalona Comunicació,  la inten-
ció del consistori és duplicar la
capacitat del banc d’aliments
que gestiona aquesta entitat sen-
se ànim de lucre, que passaria
d’atendre prop de 700 famílies a
unes 1.500. Aquest augment
serà possible –justificava Jura-
do–gràcies a un canvi de seu que
tindrà lloc d’aquí a dos mesos i
que permetrà a l’Ajuntament
arribar a moltes més famílies de
la ciutat.
“No hi ha res tancat. En un

nou espai podríem augmentar
una mica la capacitat, però en cap
cas el doble. És impossible”, as-
segura Miguel Navarro, secreta-
ri i tresorer de l’entitat. Des de

l’associació apunten que s’han as-
sabentat de les intencions del go-
vern del PP per la premsa i con-
firmen que encara no hi ha cap
acord per al trasllat del banc
d’aliments, que actualment està
ubicat en unes instal·lacions mu-
nicipals del carrer Jaume Passa-
rell. “Sabem que estan mirant
naus per canviar-nos de lloc,
però encara no hi ha res pactat”,
explica Navarro, que sí que va

anar a visitar amb Jurado un pos-
sible nou emplaçament al polígon
de Can Ribó fa unes setmanes
que finalment ha anat a parar a
mans d’uns comerciants.
L’associació insisteix a de-

nunciar el mal estat de la nau on
la quinzena de voluntaris de
l’entitat desenvolupen la seva
activitat i insta el govern del PP
a substituir la cambra frigorífi-
ca tal com es van comprometre.

Un grup de voluntaris del Banc d’Aliments del Gorg-Mar. Foto: A.R.

El banc d’aliments del Gorg-Mar
nega un acord per a l’ampliació
» L’associació desmenteix el regidor Jurado, que va anunciar un 

increment del doble de la capacitat amb el trasllat a una nova seu

Bloqueig de l’oposició a unes
ordenances “poc ambicioses”
POLÍTICA4Els grups de l’oposi-
ció a l’Ajuntament de Badalona
van bloquejar la celebració di-
jous de la setmana passada del Ple
per aprovar les ordenances fiscals
per a l’any 2021. Les forma-
cions –PSC, Guanyem, ERC, co-
muns i JxCat–van decidir no ra-
tificar el caràcter extraordinari i ur-
gent de la sessió extraordinària,
impossibilitant la continuació de
la reunió, en considerar que la pro-
posta presentada era “poc ambi-
ciosa” i que la convocatòria es va
fer de manera “irregular”, ja que
la documentació completa sobre
els impostos i les taxes va arribar
a menys de 24 hores de la cele-
bració de la sessió.
“La proposta del govern del

Partit Popular és molt poc ambi-
ciosa davant la crisi sanitària, so-
cial, econòmica i climàtica que
patim i demostra la falta de model
de ciutat dels populars”, assenya-
len els grups en un comunicat con-
junt, on exposen que només s’han
modificat tres del total de 43 or-
denances que es van portar a

aprovació. Segons apunta l’oposi-
ció, la proposta presentada per l’e-
xecutiu encapçalat per Xavier Gar-
cía Albiol no preveu polítiques
que durant el darrer any han rebut
un “ampli consens al Ple”, com el
recàrrec del 50% als pisos buits o
l’actualització de la fiscalitat i els in-
centius mediambientals.

“A CONTRATEMPS”
Els cinc partits asseguren que el
consistori va presentar “a contra-
temps” la modificació de les or-
denances fiscals, ja que el límit per
aprovar la primera proposta era
just el passat dijous, i consideren
que el Ple es va convocar “amb
presses i malament”, amb tot un
seguit de propostes que són del tot
“insuficients”.
“Els partits de l’oposició han

bloquejat que s’aprovin rebaixes
i bonificacions als sectors que
pitjor ho estan passant en els im-
postos del 2021. Malgrat l’intent
de bloqueig, ja estem treballant en
alternatives”, assegurava Albiol
després del Ple.

Badalona participarà en 
la Mobile Week Catalunya

TECNOLOGIA4La Generalitat
ha donat llum verda a la parti-
cipació de la ciutat de Badalona
en la pròxima edició de la Mobile
Week Catalunya. La proposta
conjunta presentada per l’Ajun-
tament i l’associació Restarting
Badalona ha estat seleccionada
com una de les 18 seus que aco-
lliran aquest esdeveniment el
2021, que busca apropar les tec-
nologies digitals a la ciutadania
amb exposicions, debats i acti-
vitats diverses. 
L’alcalde Xavier Garcia Albiol

celebra la inclusió de Badalona

en la iniciativa, una decisió “im-
prescindible” per situar la ciutat
entre els municipis que aposten
per la innovació i la tecnologia i
que ajuda a “projectar interna-
cionalment” el nostre territori
des d’una “òptica positiva i de fu-
tur”. En la mateixa línia es pro-
nuncia el president de Restarting
Badalona, Ferran Falcó, que es-
pera que aquesta participació en
l’esdeveniment permeti situar la
població com un territori “com-
promès amb la innovació” ente-
sa com una “palanca d’una mi-
llor qualitat de vida”.

Salut atura el trasllat 
de la pediatria de Bufalà

SALUT4El departament de Sa-
lut de la Generalitat ha decidit
aturar temporalment el trasllat
del servei de pediatria del Cen-
tre d’Assistència Primària (CAP)
de Bufalà-Canyet. Segons va
confirmar l’alcalde Xavier Gar-
cía Albiol, el Govern català s’ha
compromès a no avançar en el
projecte fins que hi hagi una pro-
posta de reorganització alter-
nativa que pugui satisfer els di-
ferents actors implicats. 

Cal recordar que la possible
desaparició de l’atenció pedià-
trica va aconseguir mobilitzar
conjuntament tres barris dife-
rents de la ciutat –Bufalà, Can-
yet i Bonavista– per evitar-ho.
Des de l’Associació de Veïns de
Bufalà argumentaven que aquest
CAP és el tercer que més nens
atén amb 18.000 usuaris i que el
trasllat del servei al CAP Doctor
Robert implicaria perdre un ser-
vei de proximitat.

Polèmica | Albiol canvia la Cavalcada per un recinte a Montigalà
L’alcalde Xavier García Albiol ha anunciat la substitució de la tradicional cavalcada dels Reis
Mags per un campament estable que s’instal·larà al Parc de Montigalà el 28 de desembre. L’o-
posició considera “irresponsable” impulsar un acte que preveu l’assistència de 3.000 veïns.



línianord.cat 19 de novembre del 2020

Santa Coloma

9 | 

EQUIPAMENTS4La Comissió
territorial d’urbanisme de l’Àm-
bit Metropolità de Barcelona ha
donat el seu vistiplau a l’am-
pliació d’usos de la CIBA de
Santa Coloma de Gramenet per
poder disposar d’habitatge do-
tacional. Aquest canvi permetrà
que l’espai feminista de recursos
i serveis per a dones inaugurat el
passat març pugui oferir fins a sis
allotjaments de 206 m² a dones
víctimes de violència masclista.
L’aprovació definitiva d’a-

questa ampliació d’usos amb
l’àmbit assistencial –que va te-
nir lloc el passat 13 de novem-
bre– suposa un gran pas enda-
vant per a la consolidació del
projecte com un equipament de
referència metropolità en clau fe-
minista que permeti proporcio-
nar un “acompanyament inte-
gral” a les víctimes de violència
masclista –dones i nens– en si-
tuació de risc durant tot el pro-
cés de recuperació.
“Quan funcioni al 100%,

aquest espai serà emblemàtic.
Les dades que tots veiem de vio-

lència masclista ens han portat a
apostar per treballar d’una forma
integral”, assenyalava el passat
març l’alcaldessa de Santa Colo-
ma, Núria Parlon, en la inaugu-
ració de l’espai. Amb la incorpo-
ració dels sis allotjaments, la
CIBA compta ja amb el Centre
d’Informació i Recursos per a Do-
nes (CIRD) –servei que va doblar

el seu personal, incorporant per-
fils com psicòlegs, juristes o tre-
balladors socials– i treballa per
impulsar el Centre de Docu-
mentació i Memòria Històrica de
les Dones, una iniciativa per re-
cuperar la memòria històrica
“esborrada” de les dones al mu-
nicipi, a través de documentació
o de testimonis orals.

Dues dones fotografien un dels espais de la CIBA. Foto: A.R.

La CIBA podrà acollir víctimes
de violència masclista

MEDI AMBIENT4La Platafor-
ma per la Defensa de la Serra de
Marina i Can Zam ha tornat a al-
çar la veu per reclamar la fina-
lització de la segona fase d’o-
bertura del parc de Can Zam de
Santa Coloma de Gramenet. En
un comunicat, l’entitat veïnal
demana al consistori la definició
d’una “data i pressupost” per a
l’adequació dels prop de 33.000
metres quadrats que continuen
tancats, una actuació que ja va
ser acordada per tots els grups
municipals al Ple del passat mes
de juliol –emmarcada dins del
Pacte Local per a la reconstruc-
ció social, econòmica i cultural
de la ciutat– i que tindria un cost
aproximat de 700.000 euros.
Des de la plataforma apun-

ten que l’actual situació sani-
tària provocada per la pandè-
mia del coronavirus fa que si-
gui més necessari que mai po-
der disposar de la totalitat del
parc habilitat i insisteixen a re-
clamar a l’Ajuntament la reti-
rada de les tanques per obrir
l’espai a la ciutadania. 

Volen concreció
per a la finalització
de Can Zam

El Puig Castellar,
futur patrimoni
nacional

CULTURA4El poblat ibèric Puig
Castellar de Santa Coloma serà
patrimoni nacional. Així ho va
assenyalar dijous l’alcaldessa
Núria Parlon després de rebre la
visita de la consellera de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalun-
ya, Àngels Ponsa, amb qui van
recórrer les restes de l’antic as-
sentament. Parlon va apuntar
que ja s’han iniciat els tràmits
per declarar el poblat com a bé
patrimonial d’interès nacional i
va agrair el reconeixement del
Govern, clau en futures inver-
sions i treballs arqueològics.
Ponsa també va visitar el Museu
d’Història de la Immigració amb
l’alcalde adrianenc Joan Callau.

Història | Tanca l’històric restaurant Ca N’Armengol 
El restaurant Ca N’Armengol de Santa Coloma de Gramenet ha tancat aquesta

setmana les seves portes després de gairebé 100 anys d’història. El popular esta-
bliment no ha pogut superar la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.
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Sant Adrià

Callau i Albiol uneixen forces
per impulsar el futur ‘hub’

POLÍTICA4Els alcaldes de Sant
Adrià de Besòs i Badalona, Joan
Callau i Xavier García Albiol,
s’han compromès a treballar
plegats per impulsar a les Tres
Xemeneies el projecte del Hub
Internacional de Coneixement
per al Desenvolupament Soste-
nible i la Pau liderat per l’inves-
tigador Màrius Rubiralta. 
En una reunió celebrada di-

marts a l’edifici municipal del Vi-

ver i que també va comptar amb
la presència de Rubitalta i del
president de Restarting Badalo-
na, Ferran Falcó, els batlles van
acordar la creació d’una figura
jurídica que representi els dos
consistoris per tal de desenvo-
lupar la iniciativa i aconseguir fi-
nançament de fons europeus. La
ubicació de l’Institut de Recerca
en Energia a la CACI serà un pri-
mer pas en aquesta línia.

Comencen les obres d’una
nova residència d’estudiants
EQUIPAMENTS4Sant Adrià de
Besòs tindrà una nova residèn-
cia d’estudiants el curs vinent.
L’Ajuntament ja ha donat la pri-
mera llicència d’obres sota rasant
a l’empresa Mi Campus, com-
panyia especialitzada que ges-
tiona una desena de residències
arreu de l’estat espanyol. 
El nou equipament compta-

rà amb aparcament i estarà ubi-
cat a l’avinguda Manuel Fer-
nández Márquez, molt proper al

Campus Diagonal-Besòs de la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC). La previsió és que
pugui estar en funcionament de
cara al setembre del 2021. Se-
gons informa el consistori, les
obres ja han començat i aviat es
concedirà la llicència sobre ra-
sant, que només està pendent
d’un informe. Aquesta residèn-
cia d’estudiants serà el primer
equipament gestionat per la
companyia a Catalunya.

POLÈMICA4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) ja ha
presentat el nou calendari d’ac-
tuació per a la remodelació del
passeig de la Rambleta de Sant
Adrià de Besòs. Les obres –que
es van aturar el novembre del
2019 en detectar la presència de
sòls contaminats–no es podran
reprendre fins a l’octubre del
2021, un cop hagin conclòs els
treballs de descontaminació del
terreny, que tindran un cost de
dos milions d’euros i que han es-
tat validats per l’Agència Cata-
lana de Residus.
La troballa d’aquest sòl con-

taminat ha multiplicat per dos el
pressupost previst per a l’ac-
tuació, que va quedar en punt
mort a l’espera de l’anàlisi del te-
rreny per part de l’AMB. L’estu-
di ha acotat l’àmbit del sòl con-
taminat –permetent el tras-
plantament  de setze til·lers a un
altre espai– i ha determinat que
les aigües freàtiques del Besòs no
s’han vist afectades per aquesta
concentració de contaminants.
La previsió és que les tasques de

descontaminació comencin el
maig del 2021 i s’allarguin fins a
l’octubre del mateix any, pro-
rrogant la finalització de les
obres de remodelació fins a l’es-
tiu del 2022.

PETITA VICTÒRIA I CANVI
L’anunci del canvi de calendari
a causa de la presència de sòl

contaminat és una petita victò-
ria per a entitats veïnals com la
Marea Verde o Airenet, que van
alçar la veu per aturar les obres
en detectar els primers indicis de
possibles restes d’escòria. Des de
les agrupacions confien que
aquesta actuació suposi un punt
d’inflexió a l’hora de dur a terme
actuacions i projectes a la ciutat.

Concentració veïnal de protesta a la Rambleta el juliol del 2019. Foto: Airenet

Dos milions per descontaminar
el passeig de la Rambleta

Successos | Troben diversos animals decapitats al Besòs
La Marea Verde de Sant Adrià de Besòs ha denunciat la troballa de diversos ani-
mals decapitats a la riba del riu Besòs. L’entitat veïnal alerta que podria tractar-se

d’un altre cas de rituals de santeria com el destapat la setmana passada a Badalona.
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Campanya de descomptes
per impulsar el consum local
TIANA4L’Ajuntament de Tiana
ha impulsat en col·laboració
amb l’Associació de Comerciants
i Serveis de Tiana una campan-
ya per donar suport als establi-
ments del municipi afectats per
l’actual situació sanitària pro-
vocada per la pandèmia del co-
ronavirus. 
La iniciativa consisteix en el

repartiment de vals de des-
compte de quatre euros entre tots

els veïns de la població  que no-
més poden ser utilitzats en una
dotzena de comerços i restau-
rants locals en compres superiors
a 20 euros. En total, la partida
pressupostària destinada pel
consistori a aquesta campanya de
suport als establiments tianencs
és de 6.000 euros i la promoció
és vàlida fins a exhaurir la tota-
litat dels vals, sense una data de
venciment prevista. 

El risc de brot cau al Barcelonès
Nord i se situa en 500 punts

SALUT4L’índex de risc de brot ha
protagonitzat una davallada im-
portant aquesta setmana al Bar-
celonès Nord. Tiana i Montgat són
per segona setmana consecutiva
els dos municipis que registren mi-
llors xifres, amb 131,84 i 253
punts respectivament. Especial-
ment rellevants, però, són les da-
des de Badalona, que fa set dies
presentava un índex de risc brot de
870 i ara es queda per sota de la
barrera dels 500 punts amb 451. 

Aquesta davallada de les xifres
també s’ha vist en menor mesu-
ra a Sant Adrià de Besòs, on l’in-
dicador cau fins als 550 després
de situar-se prop dels 700, i a
Santa Coloma de Gramenet, mu-
nicipi que aquesta setmana re-
gistra les pitjors dades de la zona
amb 590 punts. 
Quant a la taxa de reproduc-

ció de l’epidèmia, aquesta no su-
pera l’1 en cap de les poblacions
del Barcelonès Nord.

CULTURA4Els ajuntaments de
Montgat i Tiana han impulsat
dues iniciatives per donar vida
als murs dels municipis a través
de l’art urbà reivindicatiu. Per
una banda, l’executiu encapça-
lat per Andreu Absil ha apostat
per la creació d’un mural parti-
cipatiu contra la violència mas-
clista davant la plaça de la Vila en
col·laboració amb l’artista basca
Irantzu Iralekue. El govern li-
derat per Marta Martorell, però,
ha volgut anar més enllà i ha or-
ganitzat la primera edició del
Tianart, un festival de murals
que busca sensibilitzar  la ciuta-
dania sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) i que comptarà amb la
participació de sis entitats.
En el cas de Montgat, l’ac-

tuació artística ha comptat amb
la participació d’alguns veïns i
veïnes, que van acostar-se al
mur ubicat al camí Ral per con-
tribuir en la finalització de l’obra,
que ha de servir per commemo-
rar el pròxim 25 de novembre el
Dia Internacional per a l’Erra-

dicació de la Violència contra les
Dones.
Pel que fa a Tiana, els orga-

nitzadors del festival ja han es-
collit les sis entitats que partici-
paran en aquesta primera edició,
que ja tenen assignats un dels
dissets ODS i un mur concret en
un dels espais públics cedits pel
consistori per a l’ocasió.

En aquest certamen, però,
no hi participarà finalment el
col·lectiu d’art Caterva. Aquesta
associació multidisciplinària
d’artistes locals ha decidit des-
vincular-se del Tianart per la
“incoherència de les bases” de la
iniciativa, per la manca de par-
ticipació d’artistes i entitats locals
i l’excés d’intervencionisme.

El mural participatiu ideat per l’artista Irantzu Iralekue a Montgat. Foto: Aj.

Art urbà reivindicatiu per donar
vida als murs de Montgat i Tiana

Animals | Cacera col·lectiva de control de senglars a Tiana
La Societat de Caçadors de Tiana va fer dissabte de la setmana passada una batuda
col·lectiva de caça aprovada per Protecció Civil per tal de controlar la població de
senglars a les proximitats del poliesportiu municipal a petició dels agricultors.



Al més pur estil d’una franquícia
de l’NBA, la Penya de Carles Du-
ran ha de passar pàgina ràpida-
ment de la primera derrota con-
tinental d’abans-d’ahir a l’Olím-
pic contra el Bahçesehir (77-87,
en un partit en el qual va acusar
la falta de ritme) i començar a
pensar en el pròxim repte, avui a
dos quarts de nou del vespre a
Belgrad contra el Partizan... sen-
se oblidar el que vindrà diumen-
ge a dos quarts d’una del migdia
a la pista del Gipuzkoa.
I és que els verd-i-negres han

superat la batalla contra la Covid-
19 (el nombre de positius va ar-
ribar a ser de vuit), però aquesta
setmana veuen com el calendari,
ja força comprimit en aquest
curs, directament és una bogeria.
En poc més de 72 hores, els ba-
dalonins sumaran prop de 4.700
quilòmetres en desplaçaments
(3.600 entre l’anada i la tornada

a la capital de Sèrbia i 1.000 i es-
caig combinant el viatge a Sant
Sebastià), en la que de moment
és la setmana més dura del curs.
Passi el que passi a la pista del

Partizan, els de Duran seguiran
al capdavant del grup A de l’Eu-
roCup, ja que havien guanyat les
cinc primeres jornades, registre
només igualat per la Virtus de
Bolonya, el primer equip classi-
ficat per a les eliminatòries en les
quals es decidirà el títol.

CANVIS A PARTIR DEL TOP16
Per altra banda, tant el club com
els altres aspirants de l’Euro-
Cup saben, des de dilluns passat,
que la competició canviarà de da-
tes a partir del top16. La prime-
ra eliminatòria es jugarà entre el
13 de gener i el 10 de març del
2021, els quarts es disputaran en-
tre el 23 i el 31 de març, les se-
mifinals entre el 6 i el 14 d’abril
i el campió es decidirà entre el 27
d’abril i el 5 de maig.

Els de Duran portaven dues setmanes aturats pel coronavirus. Foto: CJB

Dos partits més per a la Penya:
segon d’Eurocup i un d’ACB

Pau Arriaga
BADALONA

Futbol | El Seagull rep un AEM força irregular
El Seagull d’Ana Junyent rebrà, diumenge al migdia, un AEM en hores baixes.
Les lleidatanes, de fet, no guanyen des de la primera jornada, mentre que les
gavines arriben al matx amb la moral alta després de guanyar a Vitòria (0-1).

L’Industrias no troba la
manera de guanyar al
Camp del Ferro. Els de

Javi Rodríguez, però, van su-
mar un punt més a casa abans-
d’ahir contra el Peñíscola (2-2) en
un partit que va tenir com a no-
tícia més positiva la reaparició de
Bruno Petry, amb gol inclòs.
Tomas Drahovský va trencar

el 0-0 quan només s’havien jugat
dos minuts i, ofensivament, els
dos equips no serien productius
en tota la primera meitat. Els de
Santa Coloma veurien com pri-
mer Francisco Paniagua i cap a la
mitja hora Miguel Fernández
igualaven els seus gols per acabar
repartint-se els punts.
Rodríguez, però, va lloar de

nou l’actuació dels seus juga-
dors, dient que l’equip “és sòlid i
competeix sempre”.
Aquesta setmana intensa de

doble partit (que si s’allarga a la
passada inclou un triomf al der-
bi jugat al Palau Blaugrana) s’a-
cabarà amb els colomencs visi-
tant la pista del Palma Futsal, el
segon classificat d’aquesta lliga.

L’Industrias
empata a casa
contra el Peñíscola

L’Adrianenc no
juga per l’estat
del seu parquet

El partit que l’Handbol
Adrianenc havia de ju-
gar diumenge passat

contra l’Handbol Bordils va aca-
bar ajornant-se perquè al par-
quet del Pavelló de la Verneda
s’hi havia fet un manteniment
amb un producte que va deixar
el sòl amb massa risc de relliscar
per als dos equips.
Així, mentre espera que la Fe-

deració Espanyola fixi una nova
data per al derbi contra els bor-
dilencs, els de Lorenzo Rueda
han començat a preparar el par-
tit d’aquest cap de setmana. L’A-
drianenc voldrà acabar la seva
mala ratxa (quatre partits sense
guanyar) dissabte a les set a la
pista de l’Atlético Novás.

Esports
| 12
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Com respon l’Estat quan se sent amena-
çat, quan veu trontollar el seu ordre o algú
en qüestiona la unitat? Quins mecanismes
s’activen, fins i tot al marge del govern de
torn? Són les preguntes que es fa la pe-
riodista Sara González a Per raó d’Estat (Ara
Llibres), que inclou testimonis de repre-
saliats per l’Estat, així com de Pablo Igle-
sias, Xavier Trias i Jorge Fernández Díaz.

Viu en línia

Llibres

Per raó d’Estat
Sara González

Francesca Piñón ha adaptat el clàssic de
Simone de Beauvoir sobre la violència es-
tructural dels rols de gènere. La dona tren-
cadahavia d’estar a la Sala Tallers del TNC
del 29 d’octubre a l’1 de novembre, però
no va poder ser. Per això, aviat arribarà a
l’espai virtual que ha creat el teatre. Un es-
pectacle val 5€; la temporada sencera, 29.

Al TNC Digital.

Teatre

La dona trencada
Francesca Piñón

Onze cançons (de les quals, tres en català)
formen el nou àlbum de Miki Núñez: Ice-
berg. Des que va sortir d’Operación
Triunfo 2018, el terrassenc ha sabut fer-
se un lloc a la indústria musical del país,
tal com va demostrar amb Amuza–el seu
primer treball, que incloïa èxits com Es-
criurem– i ho ha tornat a fer amb els sin-
gles Me Vale i Viento y Vida, del nou disc.

Música

Netflix ja ha estrenat l’esperadíssima
quarta temporada de The Crown, cen-
trada principalment en la dècada dels 80.
La reina Isabel II (Olivia Colman) veurà
amb inquietud com entren a la seva vida
dues dones: la primera ministra Marga-
ret Thatcher (Gillian Anderson) i Diana
Spencer, que es convertirà en Diana de
Gal·les (Emma Corrin). Tres pesos pesants.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

Iceberg
Miki Núñez

Zoom Festival
La 18a edició del Zoom Festival, el festival internacional

de continguts audiovisuals de Catalunya, se celebrarà
en línia entre el 24 i el 19 de novembre. Sota el lema

‘Believe!’ (creure, en anglès), aquesta edició fa una crida
a la confiança en els productes audiovisuals fets a casa

nostra. El festival s’inaugurarà amb 100×100 Tito, un do-
cumental en record a l’entrenador del Barça Tito Vilano-
va. En total, aquesta 18a entrega comptarà amb 45 pro-

duccions de cinc seccions diferents: Ficció, Cultural i 
divulgatiu, Entreteniment, Esports i Informatius.

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans dives del pop actual 
Va fer el salt a la fama el 2008 amb ‘I kissed a girl’

Famosos

Col·laborar amb la baixllobregatina Aitana
Han estrenat el remix de ‘Resilient’ de la mà de DJ Tiësto 

Sorpresa positiva
La inesperada col·laboració ha tingut molt bona acollida

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

La de Katy Perry (Santa Bàrbara, Califòr-
nia, 1984) és una de les veus habituals a
les ràdios d’arreu del món des del 2008,

quan es va donar a conèixer amb l’èxit 
I kissed a girl. Anys després, per cert, va

dir que es penedia de la lletra d’aquesta
cançó perquè reproduïa “un parell d’es-

tereotips”. Sigui com sigui, des d’alesho-
res s’ha mantingut com una de les can-

tants més exitoses, arribant a fer el pres-
tigiós concert de la mitja part de la Su-

per Bowl el 2015. Ara, en un any molt es-
pecial per a ella –ha sigut mare per pri-

mer cop amb Orlando Bloom i ha publi-
cat el cinquè àlbum–, ha col·laborat

amb la cantant Aitana per fer el remix
de Resilient. “És un somni fet realitat”, 

ha dit la jove del Baix Llobregat.

| Call of Duty: Black Ops Cold War
El joc de guerra més famós ja té nova entrega, la història de la qual es desenvolupa

en els anys de la Guerra Freda. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X.
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

PEIX BLAU

La llet sencera (i no la desnatada ni la semi) i els seus derivats, 
com el formatge o la mantega, són aliments rics en vitamina D

OUS I ALGUNS BOLETS

LACTIS

SI POTS...

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

i SALUT

Es diu que la vitamina D és la vitamina del sol. I, efectiva-
ment, la llum solar és una font molt important de vitami-
na D. Aleshores, d’on la podem obtenir quan no fa sol? 

Als països nòrdics, on les hores de sol es veuen reduïdes al
no-res durant els mesos d’hivern, és habitual que la gent
prengui suplements de vitamina D. A casa nostra tenim la
sort que el sol ens acompanya tot l’any, però és cert que ara,
amb l’horari d’hivern, en plena tardor (i, per tant, amb força
dies plujosos) i amb la recomanació de no sortir gaire de casa,
la nostra dosi de vitamina D disminueix bastant. 

Però hi ha maneres de fer que el nostre cos continuï re-
bent aquesta vitamina, que és essencial per a la salut dels os-
sos, entre altres coses. En aquest sentit, hi ha aliments que es
poden convertir en els nostres aliats. El peix blau n’és l’exem-
ple més clar: el salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els
peixos que més vitamina D contenen. També en contenen la
llet sencera i els seus derivats, així com els ous (especialment
el rovell) i alguns bolets, com els xampinyons o els xiitakes.
Ara bé, sempre que puguis, deixa que et toqui la llum solar.

La vitamina D quan no fa sol

El salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els peixos 
que més vitamina D contenen i, a més, són rics en Omega 3

Les claus

El rovell de l’ou i alguns bolets, com els 
xampinyons, són fonts de vitamina D

En la mesura que puguis, surt de casa en les hores de sol: 
aquesta és la millor manera d’obtenir la teva dosi de vitamina D
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