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BADALONA pàg 8

El Servei de Cirurgia
Cardíaca compleix 20 anys
convertit en un referent

Willy Toledo, nou veí
del centre: “Em vaig haver
d’exiliar per poder treballar”
11 anys
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La incineradora vol reduir
la contaminació a la meitat
TERSA pretén retallar al 50% les emissions a partir de l’any vinent però les entitats ho reben amb escepticisme pàg 10

Clam feminista

4 Santa Coloma reforça

4 Badalona i Tiana commemoren

la seva Xarxa Violeta amb
‘agents liles’ als barris

el 25N, Montgat presenta el nou mural
i Sant Adrià farà actes tot el mes pàg 11
MONTGAT pàg 11

Colau reafirma l’aposta
per mantenir la casa
per a joves al poble
CULTURA pàg 8

Badalona ja té el seu
Teatre Margarida Xirgu
ESPORTS pàg 12

Guanyar al Camp del Ferro:
el gran repte de l’Industrias
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El pols del laboratori
» El Servei de Cirurgia Cardíaca de Can Ruti fa 20 anys convertit en un referent estatal en innovació
» L’esclat de la pandèmia els va obligar a aturar completament l’activitat durant dos mesos
Anton Rosa
BADALONA
La primera intervenció del Servei de Cirurgia Cardíaca de
l’Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona va tenir lloc el 2 de
novembre de l’any 2000. “Quan
vam començar érem amb molta diferència l’equip més jove
dels cinc centres catalans que teníem l’especialitat. La mitjana
d’edat devia ser d’uns 40 anys.
Malgrat començar més tard, en
poc temps ens vam posar al nivell de la resta pel que fa al
nombre d’intervencions”, recorda Christian Muñoz, cap del
servei a Can Ruti.
Vint anys després, el departament ja acumula gairebé
11.000 operacions a les espatlles,
amb una mitjana anual de 750
intervencions, i s’ha convertit
en un referent a l’estat espanyol
en cirurgia cardíaca, sobretot
pel que fa a l’ús de tècniques mínimament invasives. “Des de
Can Ruti sempre s’ha apostat per
intentar tenir tècniques i productes molt innovadors. Nosaltres posem molta atenció en el resultat i duem a terme un control
exhaustiu. No es tracta simplement d’operar, sinó de com ho
fem”, assenyala Muñoz, que destaca el gran volum i la complexitat de les intervencions que es
duen a terme a l’hospital.
En els últims anys, els mitjans
de comunicació s’han fet ressò en
diverses ocasions de la feina realitzada per l’equip encapçalat
per Muñoz. L’any 2018 aconseguien implantar per primer cop
a Catalunya un nou tipus de vàlvula biològica cardíaca per cateterisme, un dispositiu que permet
intervenir pacients amb una greu
afectació a la vàlvula aòrtica del
cor des del lateral esquerre del tò-

rax, reduint així la invasivitat
en el malalt. Un any més tard, les
principals capçaleres guardaven
un espai per a la primera operació d’insuficiència mitral sense ci-

“Can Ruti sempre
aposta per la innovació.
No es tracta simplement
d’operar, sinó del com”
rurgia a cor obert, una intervenció que permet reparar la
zona de l’òrgan danyada sense
haver d’aturar el cor.
L’última novetat que coneixíem aquest 2020 era la posada en
funcionament de la nova Unitat de
Post Aguts del Cor (UPAC), un espai d’alta tecnologia per a pacients semicrítics cardiològics i
operats del cor que situa Can Ruti

Moment d’una operació cardíaca a un pacient a l’Hospital de Can Ruti. Foto: ACN

“a l’avantguarda en innovació assistencial i recerca en l’àmbit cardiovascular”, tal com apuntava el
director de l’Institut del Cor, Antoni Bayés-Genís.

menys invasius i per un millor coneixement de l’anatomia del cor”,
assegura Muñoz, que posa èmfasi
en la importància de l’aplicació
clínica dels avenços en la matèria.

DEL LABORATORI A LA CLÍNICA
Aquesta forta aposta per la innovació en la tècnica és possible
gràcies a l’estreta col·laboració
que existeix entre el Servei de Cirurgia Cardíaca i el Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars (ICREC) que lidera BayésGenís. Fruit d’aquesta entesa, el
maig del 2019 es va poder dur a
terme una cirurgia pionera al
món: la fixació d’un bioimplant
de cèl·lules mare directament al
cor d’un pacient per reparar el
teixit del cor després d'un infart.
“Tenim diverses línies d’investigació conjuntes amb l’ICREC. El
futur de la cirurgia cardíaca passa per procediments híbrids,

PRESÈNCIA A GIRONA
Aquest 2020 també es compleixen
cinc anys de l’acord amb l’Hospital Universitari de Dr. Josep Trueta de Girona per unificar les àrees de cirurgia cardíaca dels dos
centres. L’assumpció del servei per
part de Can Ruti ha permès garantir l’equitat d’accés a les operacions del cor de la població de les
comarques gironines, que tenen a
la seva disposició les últimes tècniques sense haver d’apuntar-se a
llargues llistes d’espera.
CORONAVIRUS
L’esclat de la pandèmia va tenir
una afectació especial al Servei de
Cirurgia Cardíaca, que va haver

d’aturar completament la seva
activitat durant dos mesos. “Tots
els recursos humans i els respiradors dels quiròfans van anar a
parar a les plantes Covid”, explica Muñoz, que calcula que el
nombre d’operacions s’haurà reduït enguany un 25%.

BILINGÜISME
I ALZHEIMER
4El doctor Josep Deví, investigador a Santa Coloma
de Gramenet per l'Institut
de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), ha conclòs en una revisió d’estudis internacionals que el
bilingüisme és un probable factor de protecció davant la possible aparició
de l’Alzheimer.
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Aturem els desnonaments
per Pedro Jesús Fernández

ecentment, el jutjat de primera instància
número 2 de Badalona, segons van informar els mitjans de comunicació, ha dictat una sentència per la qual una família
de la nostra ciutat no serà desnonada per no poder
pagar la quota hipotecària.
La decisió del jutge es basa en el que diu una llei
del 2013 que regula les “mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris”.
Hem buscat aquesta llei per intentar esbrinar les
raons del jutge i el més sorprenent és el que diu el
preàmbul:
“L’atenció a les circumstàncies excepcionals
per les quals passa el nostre país, motivades per la
crisi econòmica i financera, en què nombroses
persones que van contractar un préstec hipotecari
per a l’adquisició de la seva residència habitual tenen dificultats per afrontar les seves obligacions, exigeix l’adopció de mesures que, de diferents maneres, contribueixin a alleujar la situació dels deutors
hipotecaris”. Encara ningú sabia res de la maleïda
pandèmia, la qual, com tothom sap, ha agreujat més
la situació.
És cert que la llei preveia una durada de quatre
anys. Tanmateix, es va prorrogar quatre anys més
i ara, per la crisi del coronavirus, s’ha allargat fins
al 2024.
També sabem que el Govern va aprovar un decret llei prohibint els desnonaments fins al 31 de gener de 2021.
Tant la llei com el decret prohibeixen els desnonaments i, en el cas del decret, s’assenyala que s’ha
de complir mentre duri l’estat d’alarma o les restriccions a la mobilitat, quan les persones afectades
es troben en una situació d’especial vulnerabilitat.
La Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, rees-

Les millors

tructuració de deute i lloguer social, també inclou
un mandat al Govern “perquè emprengui immediatament les mesures necessàries per impulsar,
amb el sector financer, la constitució d’un fons social d’habitatges destinats a oferir cobertura a les persones que hagin estat desallotjades de la residència
habitual per l’impagament d’un préstec hipotecari.
Aquest fons hauria de mobilitzar un ampli parc d’habitatges, propietat de les entitats de crèdit, en benefici de les famílies que només poden accedir a un
habitatge en cas que les seves rendes s’ajustin a l’escassetat dels seus ingressos”.
A mitjans de setembre d’enguany, la Fiscalia General de l’Estat va dictar una instrucció per la qual

No té sentit que Espanya, el país
d’Europa amb més habitatges
buits, tingui gent vivint al carrer
els fiscals haurien de posar en coneixement dels serveis socials la situació de les persones amenaçades
de desnonaments abans de procedir al llançament.
Possiblement per això, la ministra d’hisenda va
declarar que “fins al 2024, cap família vulnerable
serà expulsada de la seva llar”. Altres van anunciar
que “es vol frenar els desnonaments per impagament
del lloguer en zones de mercat tensat, especialment
quan hi hagi fons voltors implicats”.
Doncs bé, malgrat totes aquestes i altres disposicions, les declaracions d’alts càrrecs i les restriccions per la pandèmia, la realitat és que cada dia es
continuen desnonant persones sense alternativa residencial.
Com s’ha de qualificar aquest comportament dels

per Anna Utiel

Jordi Bataller / ACN

perles

jutges i de les autoritats responsables d’evitar que
ningú es quedi al carrer si es troba en una situació
de vulnerabilitat?
Té sentit que ens demanin que ens quedem a casa
si no s’aturen els desnonaments?
Algú sap el que significa viure pendent que arribi la comitiva judicial acompanyada dels Mossos
d’Esquadra per desnonar-te de casa teva?
On són els habitatges socials?
A més de vulnerar les lleis, amb aquestes actuacions no es posa en perill la salut de tota la població?
L’habitatge, a més d’un bé social, no és també un
bé per a la salut pública?
No és un contrasentit que Espanya tingui el major nombre d’habitatges buits de tota Europa mentre hi ha persones vivint al carrer o en infrahabitatges?
Com s’explica que s’hagin rescatat les entitats financeres, amb més de 60.000 milions d’euros, i
aquestes continuïn desnonant centenars de milers de
persones per no poder pagar el lloguer o la hipoteca?
Ara ens arribem notícies que ens informen que
alguns grups parlamentaris, a requeriment de la
PAH, han registrat en el Congrés una esmena als
Pressupostos Generals de l’Estat que, si s’aprova,
prohibirà els desnonaments de persones vulnerables
sense alternativa residencial i els talls de subministraments bàsics fins al 2023.
S’acabarà, per fi, amb el patiment de centenars
de milers de persones?
Evidentment, totes les entitats i col·lectius que
treballem per garantir el dret a un habitatge digne
per a tothom continuarem defensant aquest dret fins
a aconseguir-lo.
A vegades un sap de quin costat ha d’estar, simplement veient qui està a l’altre costat.

N

LA FOTO

s contagia i les companyes de pis la volen fer fora. És Elena
Cañizares: fins al diumenge no n’havíem sentit a parlar i aviat
l’oblidarem, però aquests dies està en boca de tothom, també
dels mitjans. Periodisme amb fils de Twitter i converses privades.

E

oben un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols. Ho ha avançat SER
Catalunya, que ha apuntat que el lladre només pot haver
estat un policia amb accés a la clau de la caixa forta.

R

osta imaginar-se que l’expressió “suar tinta” pugui ser literal.
Però Rudy Giuliani, l’advocat de Donald Trump i exalcalde
de Nova York, ho ha fet possible. Fa uns dies, en una roda de
premsa, el tint dels cabells li va començar a regalimar per la cara.

C

l compte oficial del Papa Francesc fa like a la foto
pujada de to d’una model brasilera a Instagram. De
seguida, el Vaticà diu que està investigant què ha passat.
Ella afirma, contenta: “Almenys aniré al cel”.

E
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Els semàfors

Safata d’entrada

Un nou paradigma

La incineradora TERSA de Sant
Adrià de Besòs diu que reduirà
un 50% les emissions d'òxid de
nitrogen a partir del primer
trimestre del 2021. L’anunci ha
generat escepticisme entre les
entitats, que recorden els
incompliments de la companyia.

TERSA

per Mari Carmen Lozano

pàgina 10

Santa Coloma va ser una de les
poblacions que va liderar el 25N
amb la presentació de vuit
noves mesures per reforçar la
seva Xarxa Violeta. Entre les
novetats destaca el
desplegament d'un equip
d'agents liles als barris.

Aj. de Santa Coloma

CF Badalona

pàgina 11

Els de Manolo González, en clara
línia ascendent, rebran
diumenge la visita de l’Espanyol B.
Els escapulats no han perdut
cap partit en les darreres tres
jornades (dos empats i un
triomf), mentre que el filial perico
està enfonsat a la classificació.

El + llegit

pàgina 12

línianord.cat

1

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

2

Dos milions per descontaminar
el passeig de la Rambleta de Sant Adrià

3

Colau reafirma l’aposta per mantenir
la casa per a joves desemparats de Montgat

4

Brot d’inseguretat policial

5

Digitalització o digitalització

El món està canviant i un munt
d’incògnites s’obren sota el cel.
Abans de la crisi de la Covid-19,
el món estava enfrontant-se a la
gran amenaça del canvi climàtic.
El coronavirus com a introducció
del desordre mediambiental actual posa de relleu tot un seguit
d’elements que empitjoren la situació del planeta: la desforestació, la pèrdua d’accés a l’aigua
dolça, l’extinció d’espècies, l’escalfament global, l’augment de la
població humana... El benestar
humà es veurà seriosament afectat si no aturem la contaminació
de les nostres ciutats industrialitzades i contaminants. El temps
de progrés s’esgota.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), cal posar
en valor els beneficis que representa el model circular per a la
salut, a través de la reducció
dels impactes ambientals. Cal
instal·lar l’economia circular
com el nou model tecnoeconòmic que permetrà crear noves
empreses i feines de qualitat
per poder fer front al canvi climàtic. Un nou pacte verd global
que promogui l’electrificació de
tots els sectors energètics, que incentivi la construcció d’infraestructura solar, eòlica i hídrica. Un
pacte verd que combati la contaminació plàstica, que preservi

la biodiversitat i avanci cap a
un planeta saludable.
Som espectadors d’un nou
paradigma que ens obligarà a
reimaginar i actualitzar l’actual model econòmic i la nostra
manera de fer i consumir amb
les noves condicions del segle
XXI, que incorporarà canvis a
nivell productiu, energètic i
humà a la societat, el medi ambient i les noves tecnologies
de la 4a revolució industrial. La
4a revolució industrial implicarà un recanvi tecnològic i un
canvi d’època: noves formes
de relació entre les persones, de
viure, de pensar i de treballar.
Ens acomiadarem del romanticisme decimonònic per passar
a ser un flux de dades amb
consciència controlada?
Anem cap a un nou món on
el desenvolupament de la tecnologia (la impressió 3D, la
robòtica, l’acceleració de la tecnologia en la llar –l’internet de
les coses–, la realitat virtual, la
computació quàntica, la manipulació genètica i la intel·ligència artificial) augmentarà

de manera desmesurada. Un
nou paradigma que marcarà un
abans i un després en els usos
i costums davant les noves tecnologies. Un nou escenari on els
éssers humans podrem trobarnos, regenerar-nos, créixer o
transformar-nos; amb noves
formes per informar, produir,
divertir-nos, comprar... Un nou
paradigma digital que embriaga i enlluerna.
La pandèmia ens ha obligat
a fixar la mirada més enllà del
virus: el nostre entorn més immediat, la mobilitat de les ciutats, la necessitat de tractar l’univers com quelcom que es comunica amb nosaltres, repensar
els valors sobre els quals s’havia
aixecat la fràgil civilització humana i adaptar-nos a una nova
realitat en canvi constant. Davant d’aquests processos metamòrfics, haurem d’aturar-nos,
almenys un instant, per pensar
quins seran els valors ètics que
ens continuaran mobilitzant
com a éssers humans que volem
viure en un món de pau, amor,
justícia i sostenibilitat.

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

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

A les xarxes

#PlaDeVacunació

@tv3cat: Segons els càlculs de la Generalitat, 175.000 catalans podrien rebre la vacuna de Pfizer abans del març. Els primers
serien sanitaris i gent gran de residències.

#UnTretAL’Abdomen

@Fakerragut: Si aquest home duia un
braç en cabestrell i una bossa a l’altra, com
s’ho va fer per córrer cap a la policia amb
un “ganivet de grans dimensions” a la mà?

#TrumpCedeix

@nanisimo: La administración de Trump
da a Biden como ganador aparente de las
elecciones y da comienzo formal a la transición de poder.
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Emergència climàtica: cal actuar
per Alex Montornès, president d’ERC Badalona i portaveu del Grup Municipal d’ERC Avancem-MES

A

mitjans del segle XVIII, la humanitat va descobrir una barra lliure d’energia emmagatzemada durant milions d’anys sota el subsol: els combustibles fòssils. Aquesta nova font d’energia va suposar un canvi de paradigma en el desenvolupament econòmic, social i tecnològic que ens ha portat al món que
coneixem avui.
Tanmateix, aquesta barra lliure
d’energia tenia una factura amagada:
l’escalfament global. Al mateix temps,
el desenvolupament dels darrers 250
anys ha tingut conseqüències per al planeta, com la pèrdua de biodiversitat, la
desforestació, el desglaç, etc.

La crisi sanitària de la Covid, i altres
Pel que fa a Badalona, el setembre
pandèmies que no han arribat a Euro- de 2019 el Ple va aprovar una declarapa, cal entendre-les també com una ció d’aquest tipus que no anava lligaconseqüència d’aquest canvi global.
da al desenvolupament de cap mesura
Hem, doncs,
concreta. Per
de renunciar al
aquest motiu
desenvolupa- La crisi de la Covid cal entendre-la des d’Esquerment? No, però
ra Republicatambé com una conseqüència na
cal adaptar-lo
vam elaboper fer-lo sosrar una bated’aquest canvi global
tenible.
ria de proposL’últim any
tes, com la imhan estat moltes les administracions que plementació d’un Pla de Transició
han fet “Declaracions d’Emergència Cli- Energètica i un Pla de Mitigació i
màtica” però, malauradament, sovint Adaptació al Canvi Climàtic, que
ens trobem que més enllà de les declara- contemplaven mesures com la micions no es prenen mesures concretes.
llora del parc automobilístic, l’efi-

ciència energètica de les llars o la millora de la recollida selectiva, entre
moltes altres. Recentment, hem proposat la implementació de bonificacions fiscals ambientals per incentivar un canvi necessari. Totes aquestes mesures sempre han rebut el
suport de tots els grups, excepte del
Partit Popular.
Un any després de la Declaració de
l’Emergència Climàtica, Badalona no
ha impulsat cap mesura al respecte. És
més, tenim un govern que hi juga a la
contra. El temps de les declaracions polítiques ja ha passat, és el moment de
l’acció. Per nosaltres, pels nostres fills
i pels nostres nets.
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Condol | Badalona plora la mort de l’activista Jordi Lleal
26 de novembre del 2020

La secció d’Òmnium al Barcelonès Nord confirmava aquest dimarts la mort del
reconegut activista badaloní Jordi Lleal, un referent local en la lluita política i
cultural i habitual col·laborador de Línia Nord amb els seus articles d’opinió.

Pas endavant per la reactivació
econòmica i l’accessibilitat
» El Ple aprova la creació d’un consell per responsabilitat amb els
sectors afectats i pressiona el PP pel cas de les famílies del Coll i Pujol
POLÍTICA4El Ple de novembre a
l’Ajuntament de Badalona va
acordar la creació d’un consell per
a l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica i social, una de
les mesures que fa mesos que reclamen les entitats. Controvèrsies
a banda, els grups també van donar llum verda per unanimitat a
unes modificacions del Pla General Metropolità (PGM) per fer
la vida més fàcil a les persones
amb mobilitat reduïda.
La sessió celebrada dimarts
va arrencar amb l’aprovació de
tres declaracions institucionals.
Els grups van consensuar una
moció per un sistema sanitari
fort, mantenint el servei a tots els
CAPs, i van impulsar un manifest
pel Dia per a l’eliminació de la
violència envers les dones. Les
formacions també van pactar
una declaració per impulsar la
candidatura per acollir el Centre
de Blockchain de Catalunya, una
iniciativa de la Cambra de Co-

El Ple telemàtic de novembre a l’Ajuntament de Badalona. Foto: Aj.

merç per un tractament de dades
més segur. L’entesa entre partits
també es va fer palesa en l’aprovació de la modificació del PGM
per a la supressió de barreres arquitectòniques, que permetrà
ocupar espais no edificables per
poder instal·lar ascensors i facilitar l’accés a veïns amb mobilitat reduïda.
La sintonia entre grups, però,
es va trencar amb la proposta per
crear el Consell per al Pacte de
Reactivació, un ens per elaborar
un pla per afrontar la crisi actual.

El punt va tirar endavant amb el
suport “responsable” del PSC i comuns i malgrat l’abstenció d’ERC
i la negativa de Guanyem i JxCat
per l’exclusió d’entitats.
En l’apartat de mocions, el PP
va assegurar que ha arribat a un
acord amb Aigües de Barcelona
per reparar els danys ocasionats
a les famílies del Coll i Pujol i els
grups van reclamar a la Generalitat la construcció del nou Institut La Riera i al consistori la reobertura de la plaça Trafalgar i un
pla de xoc per als sensesostre.

Willy Toledo, nou veí del centre:
“Em vaig haver d’exiliar”

CULTURA4L’actor i productor
Guillermo Toledo –més conegut
com a Willy Toledo– és des de fa
ja uns mesos un veí més del centre de Badalona. Després de gairebé deu anys d’ostracisme per un
polèmic missatge a les xarxes
contra la religió que va el va portar fins als tribunals, Toledo ha tornat a primera línia amb l’estrena
de la sèrie Los Favoritos de Midas.
En aquest context, l’actor va
ser un dels protagonistes del

programa Preguntes Freqüents
(FAQS) de la setmana passada,
on va compartir plató amb Marcel Vivet, el manifestant antifeixista de Badalona que s’enfronta a sis anys de presó per desordres públics i atemptat contra
l’autoritat. “He estat 10 anys sense poder treballar al meu país per
donar la meva opinió; em vaig haver d’exiliar”, va remarcar Toledo, a qui recentment han confirmat la seva absolució.

Crítiques al volum de pisos del
projecte de les Tres Xemeneies

AL·LEGACIONS4Els grups municipals de Guanyem, Badalona
En Comú Podem i Sant Adrià En
Comú també han decidit presentar al·legacions al Pla Director
Urbanístic (PDU) de l’entorn de
les Tres Xemeneies. Malgrat
comptar amb posicionaments diferents, les tres formacions coincideixen en la importància de reduir el sostre que anirà destinat a
habitatge en una ciutat com Sant
Adrià, que ja té una densitat poblacional molt elevada, i en la
necessitat de tenir en compte
certs aspectes mediambientals

com la contaminació del sòl o la
construcció en zones potencialment inundables.
Els grups també consideren
que s’estan prioritzant els interessos privats per sobre dels públics i denuncien que el pla urbanístic no té en compte els resultats del procés participatiu. Pel
que fa al trasllat de la subestació
elèctrica, les tres formacions
creuen que les empreses propietàries –Endesa i Metrovacesa– haurien de fer-se càrrec de
l’operació, que suposa un cost extra de 19 milions d’euros.

L’homenatge de l’antic Teatre
Principal a Margarida Xirgu

EQUIPAMENTS4El nou Teatre
Margarida Xirgu ja és una realitat. Un grup d’operaris s’encarregava de retirar aquesta setmana les lletres de l’antic rètol
del Teatre Principal per oficialitzar el canvi de nom de la sala
en homenatge a aquesta actriu
nascuda a Molins de Rei, però
estretament lligada a la ciutat de
Badalona, on va col·laborar amb
la companyia local Gent Nova i
el grup de teatre Pàtria i Art i
d’on és filla adoptiva des del 19
d’abril del 1993.
“Després d'un any de molta

feina i molta insistència, avui el
Teatre Margarida Xirgu ja és
una realitat. Moltes gràcies per
ajudar-nos a dignificar la memòria històrica, la memòria de
la Margarida Xirgu”, assenyalava al respecte el portaveu del
grup municipal d’ERC, Alex
Montornès, en un missatge a les
xarxes socials. Amb aquesta modificació, ja són tres els teatres
d’arreu del món que porten el
nom de l’actriu catalana. Pel
que fa a Badalona, el municipi
compta per primer cop amb una
sala de teatre amb nom de dona.
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Tribunals | Acte de suport al colomenc imputat pel tall a l’AP-7

26 de novembre del 2020

El dijous de la setmana passada es va convocar una concentració en suport a Pep Palacios, el manifestant colomenc i membre de l’ANC encausat pel tall de l’AP-7 organitzat
per Tsunami Democràtic. Palacios ha estat citat a declarar per un Jutjat de Figueres.

S’aproven uns pressupostos
marcats per la crisi del virus
POLÍTICA4El Ple de Santa Coloma de Gramenet ha donat el
vistiplau als pressupostos municipals per a l’exercici de 2021. En
una sessió extraordinària celebrada el passat 16 de novembre,
els grups van aprovar inicialment la proposta del govern encapçalat per Núria Parlon –amb
vots a favor del PSC i abstenció
de la resta de formacions– que
incrementa un 2,35% la partida
total de l’any passat, un augment que es tradueix en prop de
2,6 milions d’euros més.
La prioritat de despesa del
nou curs seran les mesures per fer
front a la pandèmia i mitigar els
efectes de la crisi, afavorint la recuperació econòmica i social del
municipi. En aquest sentit, la
previsió és que es destinin tres
milions d’euros en ajudes a famílies d’una partida de gairebé 17
milions, que es repartiran en diversos programes com la lluita
contra la pobresa energètica o l’atenció a persones amb discapacitat. La neteja de la via pública i
dels edificis s’emporta la segona

Nova campanya per impulsar
el comerç local aquest Nadal

COMERÇ4L’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma ha engegat una campanya
per promoure el consum de proximitat de cara a l’arribada de les
festes de Nadal. Segons apunta
l’entitat en un comunicat, aquest
any és especialment important
confiar en el comerç local per
evitar desplaçaments i ajudar els
establiments colomencs a “mantenir-se vius” en un context de

pandèmia com l’actual. “Estem
treballant per poder seguir oferint activitats per als més petits,
perquè no perdin la il·lusió del
Nadal, i tindrem els carrers comercials de la ciutat il·luminats
per fer més alegres les compres
i perquè els nostres comerços es
mereixen més llum que mai”, assenyalen des de l’Agrupació, que
emplacen els veïns a “deixar de
banda” els centres comercials.

Cribratges massius amb PCR
i tests d’antígens

El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma del 16 de novembre. Foto: Aj.

gran partida amb prop de 15 milions d’euros per la seva importància per evitar la propagació del
virus. La intenció és que també
s’ampliïn els contractes de neteja i de recollida d’escombraries.
Des del consistori apunten
que la proposta ha tingut “en
compte” el Pacte local per a la reconstrucció que van signar tots els

grups i alerten que caldrà actualitzar “permanentment” aquests
pressupostos.

CONCENTRACIÓ
Per altra banda, diverses entitats
colomenques han convocat
aquest dijous una protesta per reclamar més inversió pública per
fer front a l’actual crisi.

SALUT4Santa Coloma de Gramenet i Badalona són dos dels
municipis triats per a la nova
campanya de cribratges massius que està impulsant aquesta
setmana el Departament de Salut de la Generalitat amb l’objectiu de frenar la propagació de
la pandèmia del coronavirus.
Les proves van començar dilluns i es duen a terme en algunes àrees bàsiques de salut específiques de les dues pobla-

cions del Barcelonès Nord. Segons informa Salut, el cribratge
està dirigit a persones majors de
16 anys i l’objectiu és poder detectar població asimptomàtica
per trencar les possibles cadenes
de transmissió comunitària, motiu pel qual es practicaran tant
proves PCR com tests d’antígens.
Aquesta campanya també té lloc
a altres municipis com Mataró,
Sabadell, la Llagosta, Mollet del
Vallès, Rubí o Terrassa.
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Polèmica | Stop Crematori serà al Consell de Medi Ambient

26 de novembre del 2020

La plataforma Stop Crematori sí que participarà finalment al Consell de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. L’entitat va denunciar fa uns dies que no havia rebut la
convocatòria de la reunió, fet que el govern local atribueix a una equivocació amb el correu.

La incineradora vol reduir a la
meitat les emissions l’any vinent
CONTAMINACIÓ4La incineradora TERSA de Sant Adrià de
Besòs reduirà un 50% les emissions d’òxid de nitrogen a partir del primer trimestre del 2021.
Així ho va anunciar la companyia que gestiona la planta en una
roda de premsa divendres de la
setmana passada, on es va detallar que aquesta davallada
serà possible gràcies a la instal·lació d’un nou sistema catalític per a la gestió de gasos en la
crema de residus.
La introducció d’aquestes millores –per a les quals s’han invertit uns 18 milions d’euros– suposa un “repte tècnic i constructiu” que ha de servir per “reforçar el compromís amb la gestió
ambiental i avançar en la reducció de la contaminació atmosfèrica", assenyalava divendres Gemma Gargallo, directora
de Desenvolupament Corporatiu
i Sostenibilitat de la companyia.
Segons dades facilitades pels
responsables de la incineradora,
la previsió és que el nou sistema
permeti reduir l’emissió d'òxids

La incineradora TERSA de Sant Adrià en una imatge d’arxiu. Foto: A.R.

de nitrogen fins als 60 mg/Nm3,
una xifra un 50% inferior als actuals 125 mg/Nm3 que produeix
la planta i molt lluny dels 150
mg/Nm3 que estableix la normativa europea com a objectiu
abans del 2023.
La presentació d’aquest sistema, però, genera escepticisme
entre les entitats ecologistes, que
recorden que la companyia porta des del 2016 anunciant la ins-

tal·lació d’aquests filtres catalítics
i que encara està en curs la denuncia a la Fiscalia per l’emissió
de dioxines i males olors.
També en clau medi ambient,
prop de 40 entitats han reclamat
una moratòria urbanística per
aturar la construcció a les proximitats del riu Besòs i evitar així la
seva “contaminació constant”.
Les agrupacions també demanen
la descontaminació del riu.

El Consorci no cedeix i no
assumirà serveis municipals

BESÒS4El Consorci del Besòs
no assumirà la gestió de serveis
com la gossera comarcal i el
taxi adaptat, tal com havien demanat conjuntament els alcaldes
de Sant Adrià, Badalona i Santa
Coloma de Gramenet. La presidenta de l’ens, Janet Sanz, assegurava en declaracions a l’ACN
que la petició conjunta de Joan
Callau, Xavier Garcia Albiol i Núria Parlon “no té sentit” perquè

la gestió d’aquest tipus de serveis
correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Diputació
i no al Consorci, una estructura
política per impulsar projectes de
transformació urbana. La demanda dels batlles és fruit de la
desaparició del Consell Comarcal del Barcelonès, l’administració que fins ara s’encarregava de gestionar aquests serveis,
que ara han quedat “penjats”.

Nou carril bici per pacificar
l’avinguda Eduard Maristany

MOBILITAT4L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja ha
finalitzat les obres de construcció del nou carril bici de l’avinguda Eduard Maristany de Sant
Adrià de Besòs. El nou tram -que
comprèn des del carrer de Neus
Català fins a l’Estació de Renfecompta amb dos carrils de circulació per a cada sentit de la
marxa i ha permès la recuperació de més espai de vorera per als
vianants, contribuint així a la pa-

cificació d’aquesta artèria adrianenca. L’actuació ha tingut un
cost total d’uns 151.000 euros
aproximadament i ha estat finançada en la seva totalitat per
l’ens metropolità com a part del
projecte de la Bicivia, una iniciativa que pretén unir la ciutat
de Barcelona amb els seus municipis limítrofs a través d’un potent entramat de carrils bici que
permetin fomentar una mobilitat més sostenible i segura.
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Tiana | Junts registra la moció per reprovar el regidor Sales

26 de novembre del 2020

El grup de Junts per Tiana ha registrat aquesta setmana la moció per reprovar el
portaveu del PSC, Albert Sales, per les seves polèmiques declaracions sobre l’accessibilitat. La proposta se sotmetrà a debat al Ple de desembre que tindrà lloc dimarts.

El Barcelonès Nord clama
contra la violència masclista
FEMINISME4El Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones es va
viure amb especial intensitat al
Barcelonès Nord. L’actual situació sanitària provocada per la
pandèmia del coronavirus no va
impedir que els diferents municipis impulsessin diverses iniciatives per visibilitzar la greu
problemàtica i conscienciar la
ciutadania.
Santa Coloma de Gramenet
va ser una de les poblacions que
va liderar aquests actes amb la
presentació de vuit noves mesures per reforçar la Xarxa Violeta –la iniciativa que agrupa diversos espais segurs i de referència contra la violència masclista o LGTBI-fòbica– en temps
de pandèmia. Entre les novetats
destaca el desplegament d’un
equip d’agents liles pels barris per
atendre les dones que estiguin patint una situació de violència o la
possibilitat que les víctimes puguin interposar denuncies contra
els agressors directament a l’espai de la CIBA, gràcies a l’acom-

L’acte a la CIBA on es van anunciar les novetats de la Xarxa Violeta. Foto: Aj.

panyament d’una unitat específica de la Policia Local.
A Badalona es va optar per
aprovar una declaració institucional i per celebrar un acte a la
plaça de la Vila, que va comptar
amb representants de tots els
grups i on es van fer uns parlaments i una actuació a càrrec de
la Federació de Dones de la ciutat.
L’Ajuntament de Tiana va
apostar per una xerrada a la
masia de Can Riera i Montgat va
presentar oficialment el mural
participatiu de l’artista Irantzu
Lekue. A Sant Adrià, el consistori

no va celebrar un acte oficial de
commemoració, però sí que s’ha
organitzat un programa amb diverses activitats que tindran lloc
durant tot el mes.

DADES PREOCUPANTS
Des de l’Atenció Primària Metropolitana Nord alerten que el
nombre de casos de violència
envers les dones detectats aquest
2020 ja multiplica per 18 les xifres registrades el 2019. En concret, l’any passat es va tenir coneixement de 22 casos i enguany
gairebé se superen els 400.

Colau reafirma l’aposta per
mantenir la casa per a joves

MONTGAT4L’Ajuntament de Barcelona ha reafirmat aquesta setmana la seva intenció de mantenir
en funcionament la casa de colònies que el consistori va llogar per
a joves desemparats a Montgat.
Aquest equipament es va habilitar durant els primers mesos de
la pandèmia del coronavirus per
tal d’acollir una quarantena de
nois en situació de vulnerabilitat
i dotar-los d’un espai on poder garantir unes condicions adequades
de confinament. Tanmateix, l’èxit
de l’experiència amb el grup de joves -que segueixen un projecte

educatiu i de recuperació a través
de l’esport- ha portat l’executiu encapçalat per Ada Colau a continuar
apostant pel projecte i no desmantellar-lo, tal com s’ha fet amb
les instal·lacions de la Fira de
Barcelona, els inquilins de les
quals han estat repartits entre
hotels i residències.
Per la seva banda, l’organització Superacció -l’entitat que
gestiona la casa a Montgat- assegurava el passat mes de setembre que l’experiència havia estat molt positiva i que estudiaven
traslladar-se a Barcelona.

Esports
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Futbol | Un Bada en línia ascendent rebrà l’Espanyol B

El CF Badalona de Manolo González posarà a prova el seu bon moment recent de
forma aquest diumenge a les 12 del migdia rebent l’Espanyol B. Els escapulats han
sumat set dels últims nou punts, mentre que el filial perico encadena tres derrotes.

Guanyar al Camp del Ferro:
el gran repte de l’Industrias
Pau Arriaga
SANTA COLOMA
L’Industrias de Javi Rodríguez és
un dels tres equips de Primera Divisió (i l’únic que ocupa posicions
de play-off) que encara no ha pogut celebrar cap victòria a casa. I
és que d’ençà que els colomencs
han canviat l’Olímpic de Badalona pel Camp del Ferro, jugant
com a locals a la lliga els resultats
són dos empats i tres derrotes.
Si bé és cert que molts d’aquests resultats han canviat desfavorablement a l’Industrias en
els darrers instants dels partits,
el contrast amb el botí que els de
Santa Coloma han obtingut a domicili és molt cridaner: tres victòries i tres empats, resultats
que només millora el líder, el Levante, amb quatre triomfs lluny
de casa seva.
Per això, l’equip (que és sisè)
vol posar punt final a aquesta
inèrcia negativa en el partit d’aquest cap de setmana contra el

Els colomencs són un dels millors de la lliga a domicili. Foto: ISC

Jimbee Cartagena, el tercer, i a
qui els colomencs empatarien
amb 17 punts si derroten. L’equip
que entrena Duda s’ha mostrat
com un bloc molt més fiable al
Palacio de los Deportes de Cartagena que no pas en els seus desplaçaments, on només ha sumat
4 punts dels 12 possibles.
A VUITENS DE COPA
El dels murcians, però, serà el segon partit de la setmana, ja que

abans-d’ahir l’equip va superar el
Mataró en la primera eliminatòria de la Copa del Rei (3-9).
Roger Bermusell, Albert Cardona, Tomas Drahovsky, Abdelah Mottaki, Uri Santos (per partida doble), Khalid Stitou (autor
també d’un doblet) i Carlos Lavado van ser els autors dels gols
colomencs. L’equip, doncs, passa als vuitens de final d’aquesta
competició i espera conèixer el
seu rival els pròxims dies.

Doble compromís Les Tucans
per a l’Snatt’s Sant tanquen el mes
Adrià i la Penya
rebent les líders
BÀSQUET4L’Snatt’s Femení
Sant Adrià i la Penya tancaran el
mes amb una doble cita: els dos
equips jugaran dos partits en
aquest cap de setmana.
Les de Dani José han tingut el
calendari de cara i no hauran d’afrontar cap desplaçament, ja que
els partits seran al Marina Besòs
a les 12 del migdia. El conjunt lila
voldrà mantenir les bones sensacions dels darrers dos partits en
els enfrontaments, dissabte contra el Segle XXI d’Esplugues
(corresponent a la tercera jornada) i l’endemà contra el CB Andratx balear (el partit que hauria
d’haver estat l’estrena d’aquesta
peculiar temporada 2020-21).
De la mateixa manera, les
badalonines també aprofitaran el
cap de setmana per jugar dos partits... a Mallorca. La Penya recuperarà demà passat el partit corresponent a la setena jornada del
campionat a la pista de l’Andratx (a partir de les cinc de la tarda), mentre que l’endemà les de
Guillem Abelló visitaran el Sant
Josep de Palma.

Les Tucans rebran,
demà passat a les
quatre de la tarda a
la Pau, la visita del millor equip
de la lliga i un dels històrics de
l’hoquei línia estatal: el CPLV
Panteras de Valladolid.
De fet, en el partit de la primera volta les adrianenques van
aconseguir rascar un empat de la
ciutat castellana (1-1, amb gol de
Leti Abrisqueta), resultat que
podria ser important en cas d’un
hipotètic empat a punts entre els
dos equips al final del curs.
El sènior masculí, per la seva
banda, buscarà el segon triomf
del curs (l’acumulat és d’una victòria, un empat i tres derrotes en
cinc jornades) demà passat a la
pista del filial de l’HC Espanya.
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| Hyrule Warriors
Hyrule Warriors: La era del cataclismo és el nou joc d’acció en tercera persona per
a la Switch. La història transcorre 100 anys abans de Zelda: Breath of the Wild.

Famosos

No t’ho perdis

Diu d’ella mateixa que és el pussy k mana i li
agrada demostrar que no és perquè sí. Bad
Gyal o Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) mana
cada cop més al món de la música urbana i
sembla que no té aturador. Va cridar l’atenció
l’any 2016 amb els vídeos de Pai i Indapanden,
cantant en un català poc correcte que va aconseguir connectar amb la gent jove. Va consolidar el seu èxit amb les mixtapes Slow Wine
(2016) i Worldwide Angel (2018) i ara ja no hi ha
dubte que és tota una estrella. Ha actuat a festivals tan importants com el Primavera Sound i
ha col·laborat amb cantants internacionals.
Aquest novembre ha estrenat Blin Blin amb el
porto-riqueny Juanka i amb el productor canari El Guincho, que també és la mà dreta de
Rosalía. El videoclip de Blin Blin ha superat el
milió de reproduccions a YouTube en tres dies.

World Press Photo 2020
El millor fotoperiodisme del món ha tornat al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’exposició
del World Press Photo 2020, organitzada per la fundació
Photographic Social Vision, s’ha instal·lat a la ciutat
aquest mes i s’hi estarà fins al 20 de desembre. La mostra inclou totes les obres premiades, tant imatges com
peces multimèdia, entre les quals destaca la fotografia
de l’any: Straight Voice, de Yasuyoshi Chiba per a FrancePresse. A més, aquest any hi ha dos barcelonins entre els
guardonats: Ricard García Vilanova i Ramon Espinosa.

Llibres
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Ser una de les cantants urbanes de moda

El seu èxit no ha deixat de créixer des del 2016

Estrenar cançó i videoclip

QUÈ HA FET

‘Blin Blin’ ja té més d’un milió de reproduccions a YouTube

...

A LES XARXES

Teatre

A

La fitxa

Ho ha tornat a fer

Els fans no poden deixar d’escoltar i ballar el nou tema

Música

Pelis i sèries

La ciutat de vapor
Carlos Ruiz Zafón

La cabra, o qui és Sylvia?
Edward Albee

Si plou, ho farem al pavelló
Quimi Portet

La vampira de Barcelona
Lluís Danés

Tots els contes de Carlos Ruiz Zafón reunits per primer cop en un sol llibre. Les històries de La ciutat de vapor, l’obra pòstuma
de l’escriptor barceloní que va morir el
juny passat, fan recordar aquell lloc màgic que va néixer el 2001 amb l’Ombra del
Vent: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Es
tracta d’un llibre que Zafón va concebre
com un regal per als seus lectors fidels.

Martin té una bona vida: acaba de guanyar el gran premi d’arquitectura i viu amb
la seva dona Stevie i el seu fill Billy, però
el tortura un secret que només confessarà
al seu vell amic Ross, periodista. Aquesta obra traduïda per Josep Maria Pou i dirigida per Iván Morales és una forma excel·lent de celebrar que torna el teatre.
A la sala Villarroel de Barcelona.

“És com una mena d’inventari de totes les
cançons que he publicat els darrers vint
anys”, diu Quimi Portet a Enderrock sobre
Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cincinnati). L’exguitarrista d’El Último de la
Fila ha publicat aquest novembre un disc
doble amb 21 èxits dels seus concerts en
solitari. A més, hi ha inclòs dos temes inèdits: Amb qui parlo? i Matèria orgànica.

Enriqueta Martí (Nora Navas), coneguda
com la Vampira del Raval a la Barcelona
de principis del segle XX, era la principal
sospitosa de la desaparició de la petita Teresa Guitart, filla d’una família rica, i d’altres nens. Ara, el director Lluís Danés li ha
volgut fer justícia amb aquesta pel·lícula, en què el periodista Sebastià Comas
(Roger Casamajor) descobrirà la veritat.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Posar remei als llavis tallats
i

SALUT

o falla, oi? Fa una mica de fred i ja se’t tallen els llavis. Si
no et passa, tens molta sort, peò el més probable és
que sí que et passi. La pell dels llavis és la més delicada
de la cara i és especialment sensible a les baixes temperatures.
Per això, durant la tardor i l’hivern, és habitual que els llavis pateixin “deshidratació, sequedat, descamació i, fins i tot, petites
ferides, com ara talls o clivelles”, tal com alerten des del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya.
El primer pas per combatre els llavis tallats és abandonar
mals costums. Tot i que la primera reacció natural del teu cos
quan nota els llavis secs és llepar-los, intenta evitar-ho: acaba
sent pitjor. El mateix passa amb arrencar-te les pelletes dels
llavis quan comença la descamació, no és bona idea.
Un cop eliminats els mals hàbits, cal potenciar-ne els bons.
Porta sempre a sobre un bàlsam labial i aplica-te’l amb freqüència per evitar la deshidratació. També pots provar alguns remeis
casolans, com aplicar-te oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité. I, per últim, una obvietat que cal recordar: per més que t’hidratis els llavis per fora, si no t’hidrates per dins, servirà de poc.

N

Les claus
COSES A EVITAR
BÀLSAM

Un bon bàlsam hidratant serà el teu millor aliat durant els mesos
de fred: porta’l sempre a sobre i posa-te’n amb freqüència

REMEIS CASOLANS
HIDRATACIÓ

Primer de tot, deixa de llepar-te els llavis
i d’arrencar-te les pelletes: és del tot contraproduent

Oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité poden
ajudar a recuperar el bon estat dels nostres llavis
Ha quedat clar que hem d’hidratar els llavis per fora però,
sense una bona hidratació de l’organisme, servirà de poc
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