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Déjà vu

Enmarxa les obres del nou
Hotel HardRock a SantAdrià
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SANTA COLOMA pàg 11

Nova línia d’ajuts de
l’Ajuntament per al comerç
i la restauració colomencs

TIANA NEGRA pàg 12
Anna Maria Villalonga:
“La cultura és essencial
i no s’ha d’aturar”
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La tercera onada comença a fer-
se notar en els centres sanitaris
del Barcelonès Nord. El repunt
de casos de coronavirus ja ha dei-
xat la xifra de prop de 300 per-
sones ingressades, la majoria de
les quals a l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona, on ja
s’ha optat per ajornar una de
cada quatre cirurgies no urgents.
Segons les últimes dades facili-
tades per l’equipament i recolli-
des per Badalona Comunica-
ció, Can Ruti ja registra un total
de 214 pacients ingressats per Co-
vid-19, un 47% dels quals es tro-
ba en estat crític.

En aquest sentit, des de la di-
recció del centre preocupa so-
bretot l’ocupació de les Unitats
de Cures Intensives (UCIs), que
ja han començat a reprogra-
mar operacions. La disponibi-
litat de places en aquests espais
va ser un dels factors clau du-
rant la primera i la segona ona-
da de contagis. 

A l’Hospital de l’Esperit Sant
de Santa Coloma de Gramenet
les xifres són millors. Actual-
ment hi ha un total de 31 perso-
nes ingressades per coronavi-
rus –nombre que representa un
22% de l'ocupació de l’equipa-
ment– i des del passat 1 de gener
només s’han registrat quatre
morts al centre. La situació tam-
bé és estable pel que fa als pro-
fessionals en aïllament preventiu
per un possible contagi, que ara
mateix són vuit persones. 

En el marc de l’estratègia
marcada pel Departament de
Salut de la Generalitat de Cata-
lunya, la setmana passada ja va
començar la campanya de vacu-
nació entre el personal sanitari i
ja s’han administrat les primeres

dosis a uns 360 treballadors as-
sistencials.

Amb l’objectiu d’incrementar
la seguretat tant dels professio-
nals com dels usuaris, la direc-
ció de l’Esperit Sant també ha
apostat per introduir millores i
remodelar el Servei d’Urgèn-
cies, un espai per on passen
molts casos sospitosos de coro-
navirus. Entre les principals no-
vetats destaca la instal·lació de
portes automàtiques a la zona de
boxs polivalents.

OCUPACIÓ A LA MEITAT
En el cas de l’Hospital Municipal
de Badalona, el nombre de per-
sones ingressades se situa a prop
de la vintena, xifra que suposa
aproximadament una ocupació
del 50% de l’espai disponible. Per
poder atendre aquests casos, els
professionals de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA) han aïllat

i habilitat part de la segona plan-
ta de l’edifici per destinar-la a pa-
cients amb Covid-19. Totes
aquestes mesures de sectoritza-
ció s’emmarquen en un pla de
contingència dual que s’està se-
guint en tots els equipaments
gestionats per BSA.

Al Centre Sociosanitari El
Carme de Badalona ja hi ha un
total de 34 persones que estan
sent ateses a la zona Covid. Pel
que fa a la resta de pacients, el rè-
gim de visites continua restringit
i només es va poder flexibilitzar
durant la temporada nadalenca,

quan els familiars van poder
acudir sota estreta vigilància a les
instal·lacions. Per acostar la fes-
tivitat als usuaris també es van
dur a terme videotrucades entre
pacients i familiars.

COVID PERSISTENT EN INFANTS
Per altra banda, el 15 de desembre
començava a funcionar la pri-
mera Unitat funcional de Covid
persistent pediàtrica de Catalunya
a Can Ruti. Aquest departament
naixia de la necessitat d’atendre
infants i adolescents que, des-
prés de passar la covid, conti-
nuaven presentant símptomes
durant mesos, principalment fa-
tiga, dificultat respiratòria, debi-
litat i cefalees. En aquest primer
mes de funcionament, la uni-
tat –que compta amb la col·labo-
ració de professionals de l’Institut
Guttmann–ha atès un total de ca-
torze pacients d’entre 10 i 17 anys. 

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Calmaabans de la tempesta
» Els centres sanitaris del Barcelonès Nord comencen a notar un repunt amb prop de 300 ingressos 
» Can Ruti ja reprograma cirurgies no urgents mentre que l’ocupació a l’Esperit Sant no supera el 22%

La setmana passada ja va començar la campanya de vacunació entre el personal sanitari. Foto: BSA

L’Hospital de Can Ruti
ha optat per ajornar
una de cada quatre
cirurgies no urgents

OBJECTIU: IMMUNITAT
IMMEDIATA CONTRA

LA COVID-19

4Els investigadors de
l’Hospital Germans Trias i
Pujol Bonaventura Clotet i
Oriol Mitjà lideraran un nou
assaig clínic en col·labora-
ció amb la farmacèutica
Grífols per comprovar l’e-
fectivitat d’un medicament
que podria proporcionar
immunitat immediata con-
tra la Covid-19 en persones
que ja han donat positiu.
Aquest estudi comptarà
amb la participació de 800
persones asimptomàtiques
i els primers resultats es
podrien conèixer ja a la
pròxima primavera.
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La lupa

“Teletreball”. Una paraula que aquest
2020 s’ha posat de moda i que potser,
poc abans, era el somni d’alguns, o
molts, empleats i un malson segurament

per a massa directors d’empreses. 
Nosaltres, membres individuals de Restarting Ba-

dalona, som una petita empresa de traducció, creada
per dos italians, i en aquesta definició hi ha incloses dues
de les principals raons per les quals el teletreball sem-
pre ha estat la manera normal de treballar per a nos-
altres. Primer, el nucli de la nostra empresa és de po-
ques persones, però sempre hem dut a terme projec-
tes que requerien la col·laboració de molts altres
col·laboradors externs. I segon, encara que no can-
viaríem Badalona per cap altre lloc del món per viure-
hi, és cert que, sent dos italians instal·lats aquí, la nos-
tra empresa és internacional per naturalesa i hem in-
corporat aquesta manera de treballar durant els 12 anys
que fa que fem camí empresarial.

Ens agradaria aprofitar la tribuna de Línia Nord
per compartir un parell de consells sobre com hem fet,
i encara fem, la feina de manera eficient en el món del
teletreball. En italià no ens hem molestat a crear una
paraula nova per a aquesta pràctica i utilitzem la ma-
nera anglesa smart working. Per tant, S.M.A.R.T. és
el marc que sempre tenim al cap quan la posem en
pràctica. 

S per study. «Estudi». Amb això volem dir que al
començament d'un projecte de treball remot és útil “per-
dre” unes hores estudiant quina és la millor manera de
satisfer les nostres necessitats de teletreball. Hem d'a-

grupar totes les eines de software, hardware, com-
partició i comunicació que millor s'ajusten a la nostra
situació. Moltes empreses (especialment petites i mit-
janes) simplement s'afanyen en la pràctica a causa de
la urgència i no duen a terme aquesta anàlisi prèvia, cau-
sant hores i hores d'ineficiència. Estar disposat a per-
dre unes quantes hores al davant us permet estalviar
cent hores més tard. 

M per Mattermost (& co.).  «Mattermost» (una
eina digital). Cal ser específic i intel·ligent pel que fa
a l'elecció del programari que es fa servir. Mattermost
és el software de codi obert que utilitzem per a xats i
missatgeria, bàsicament una versió lliure de l’Slack.
En dir això volem animar-vos a ser creatius amb la tec-
nologia. El programari ja no és una eina. És l'entorn
en el qual tot té lloc. Hi ha softwaresque poden adap-
tar-se a les necessitats de tothom i amb el temps apren-
dreu a utilitzar-los de forma més i més eficient. Tin-
gues cura del teu programari i recorda: això no vol dir
anar a buscar els grans noms, sinó ser intel·ligent i anar
a la millor opció que satisfaci els requisits mínims que
tens per a la teva empresa. Et garanteixo que sovint
et sorprendràs gratament. 

A per automation.  «Automació». Coneixem in-
nombrables casos d'empreses que encara fan manu-
alment el que hem estat fent a través d'algun tipus de
programari des de fa més de 10 anys. Deixa que la ne-
cessitat de treballar a distància sigui l'impuls que ne-
cessitaves per submergir-te en tecnologia en tots els as-
pectes del teu negoci quotidià. 

R per rules. «Regles».  Ningú ha dit mai que "no està

malament això de treballar des de casa, només m'a-
gradaria poder fer encara aquest viatge de 50 minuts
per arribar a l'oficina" o "ai, com trobo a faltar la meva
línia L2 direcció Paral·lel cada matí". El que la gent de
vegades perd a casa és la capacitat d'aconseguir un en-
focament total, un entorn lliure de distracció i una ru-
tina que treu la seva “versió” més eficient. Això es pot
resoldre amb poques regles, precises, comunament de-
cidides i acordades. Planifiqueu reunions un parell de
vegades a la setmana, o fins i tot reunions diàries molt
curtes. Preneu acords sobre els objectius o els perío-
des de temps en què tothom hauria d'estar disponible
per als seus col·legues. Doneu a l’empresa un full de ruta
intel·ligent: feu-lo a la vostra manera però feu-lo. 

T per telecommunication. «Telecomunicació». Per
fer-ho tot possible, és innecessari dir-ho, la infraes-
tructura de TU ha de donar-nos suport. Nosaltres te-
nim la sort d'estar en una part de Badalona on la con-
nexió a Internet és bona i el nostre negoci no ha patit
cap mal a causa de les instal·lacions del nostre barri. D'al-
tra banda, hi ha parts de la ciutat on la banda ampla no
funciona o ni tan sols està instal·lada i això pot dificul-
tar la capacitat d'un negoci per créixer i expandir els seus
serveis més enllà dels límits de la ciutat o de l'entorn.
Cal dir que la situació actual fa que sigui més una ne-
cessitat que una opció la de confiar en Internet per a bà-
sicament totes les accions que un fa en la seva activitat
laboral. Confiem que les entitats responsables no per-
din el desafiament que ha plantejat la revolució labo-
ral per posar aquesta innovació de la infraestructura TU
ciutadana en un lloc destacat en l'agenda.  

per Marco Cevoli, membre de Restarting Badalona

Teletreballar amb eficiència
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La filla d’una amiga va
animar uns quants
amics lectors (entre els

quals hi ha el meu fill de 12 anys) a fer
un club de lectura virtual. Avui ja és la
tercera sessió que fan: ells trien els lli-
bres que llegiran, els comenten, ri-
uen. Els sento de fons i m’enamoren
bastant.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un panadero francés
hizo huelga de ham-
bre para protestar por la

orden de expulsión de su aprendiz, un
chaval de 18 años guineano. Ahora
este, Laye Fodé Traoré, ha conseguido
su permiso de residencia. Podrán seguir
haciendo pan y desafiando a la Euro-
pa Fortaleza juntos.

@Hibai_

No me gusta la forma
en la que se habla de
prohibir reuniones entre

no convivientes. Como si todas fueran
fiestas. Como si los hogares uniperso-
nales no fueran tantos. Como si la fa-
milia fuera como hace 50 años. Como
si no necesitáramos a alguna persona
con la que no convivimos.

Fins ara s’han cobrat
8.000 de les 170.000

multes del primer estat
d’alarma. Interior n’ha tramitat poc
més de la meitat però diu que té temps
abans que la majoria (lleus de 300 eu-
ros) prescriguin. Des del juny Salut
gestiona les multes per les mesures de
la Covid i no dona dades.

@pauesparch@RequenaAguilar@EvaPiquer
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La Guàrdia Urbana de Badalona, 
sense agents nous fins a l’estiu del 20221

2
Els monitors de la piscina Mireia Belmonte, 
en peu de guerra per un ERTO “il·legal”

Badalona plora la mort 
de Carme Llobet, membre d’Òmnium

Innovació en salut i energia, 
el futur de Badalona

Ajornat el desnonament de la família 
colomenca amb 127.000 firmes

El + llegit línianord.cat
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La clau

El 15 de gener va fer quatre
anys que els pensionistes i
els jubilats ens concentrem

a la plaça de la Vila de Badalona
per defensar el nostre dret a rebre
una pensió digna. El mateix pas-
sa a la majoria de les ciutats i po-
bles de tot l’Estat. Ha estat un no
parar, sense treva ni descans.

La generació que, en temps de
la Dictadura, tant va lluitar per
aconseguir millorar les condi-
cions de vida de les classes tre-
balladores, actualment ha de
continuar defensant allò que la
Constitució li reconeix i que al-
guns governs volen ignorar.

Han sigut molts dilluns, amb
pluja, fred, calor i, fins i tot, en
temps de pandèmia, que els pen-
sionistes i els jubilats hem man-
tingut la nostra lluita en defensa
d’unes pensiones dignes, no no-
més per a nosaltres sinó, i sobre-
tot, per a les futures generacions.

A més de les concentracions,
també hem fet manifestacions a
Badalona i a Barcelona, hem adre-
çat escrits als responsables polítics
i ens hem reunit amb molts d’ells.

Hem organitzat xerrades a
la majoria dels casals de la gent
gran de Badalona, sempre ben re-
budes; hem repartit informació
per tots els encants de Badalona;
ens hem reunit amb els sindicats
i altres col·lectius per traslladar-
los les nostres reivindicacions i
hem presentat mocions al Ple
del nostre ajuntament sorpre-
nentment aprovades per unani-
mitat. En definitiva, una cons-
tància i un compromís per de-
fensar allò que és nostre que ha
sorprès molts que pensaven que
això no aniria gaire lluny, oblidant

Quatre anys de lluita
per Pedro Jesús Fernández

que som una generació de llui-
ta i que tenim clar que no dei-
xarem que ens arrabassin allò
que considerem nostre. Sempre
defensarem els nostres drets i
l’estat de benestar.

Les Marees de Pensionistes
són referents en la lluita per la
millora de les pensions i això tot-
hom ho reconeix. Som més de
deu milions de pensionistes i ju-
bilats i, possiblement per això, la
qüestió ocupa ara un espai en l’a-
genda dels polítics, quan fa uns
quants anys ningú en parlava.

Aconseguir tot o part del
que millora les nostres condi-
cions de vida ha sigut una cons-
tant al llarg de tota la nostra
vida. Ningú ens ha regalat res i
tot ha estat possible gràcies al
compromís d’una generació de
lluitadors i lluitadores en de-
fensa del bé comú.   

Les protestes es feien a tot
arreu i van ser molt mediàti-
ques les marxes cap a Madrid.
Milers de pensionistes i jubilats
es van desplaçar caminant des
del País Basc, Andalusia i altres
territoris per concentrar-se, el
16 d’octubre del 2019, a Madrid,
on es va poder organitzar una
multitudinària manifestació.  

Des d’aleshores han passat
moltes coses que cal no oblidar.
Els pensionistes tenien la pen-
sió congelada i cada any perdien
poder adquisitiu. Les reformes
laborals del 2011 i 2013 ens con-

demnaven a la misèria. Deien
que les pensions no eren sos-
tenibles i alguns, amb sous mi-
lionaris, s’atrevien a dir que a
Espanya les pensions eren molt
generoses.

Tanmateix, no només es va
demostrar que això eren men-
tides dels que ens governa-
ven, sinó que aquests no han
tingut més remei que reco-
nèixer que la guardiola de les
pensions es va buidar pel que
ells mateixos van denominar
despeses impròpies.

No entrarem a explicar tot
el que hem aconseguit durant
aquests quatre anys, això ho te-
nim clar la majoria dels pen-
sionistes, però sí que direm
per què continuem amb les
nostres concentracions tots els
dilluns, a les 11 hores, a la pla-
ça de la Vila. 

Perquè no podem abaixar la
guàrdia. Són molts els que, da-
vant de la greu situació provo-
cada per la pandèmia, proposen
que el sistema actual s’ha de
modificar, cosa que vol dir aca-
bar amb un sistema públic i so-
lidari i deixar-lo en mans d’es-
peculadors financers.

Per això, continuarem de-
fensant allò que és nostre a to-
tes les places i, una vegada
més, demostrarem la nostra
dignitat i el nostre compromís
de lluitar per mantenir un sis-
tema públic de pensions.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Avui [19-01-2021] és
l’últim dia que Donald Trump és durant
tot el dia president dels Estats Units. Crec
que és la notícia més important del dia.

@tsj_cat: El TSJC suspèn de forma cautelar
i provisional el decret que convocava les
eleccions el 30M. Està provisionalment en
vigor el decret que les fixava per al 14F.

#14Fo30M?

@Fabian10_: A pesar de que la velocidad
de crucero brilla por su ausencia, Illa man-
tiene que “el 70% de la población espa-
ñola estará vacunada en verano”.

#LaVacunacióAvança #AdeuTrump

Els semàfors

La Generalitat de Catalunya 
ha iniciat aquesta setmana les
obres de construcció del nou
Centre d’Atenció Primària (CAP)

del barri del Gorg, 
un equipament que els veïns

feia prop de deu anys 
que reclamaven. 

pàgina 10Generalitat

L’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet ha impulsat una
nova línia d’ajudes per als
comerços i la restauració del
municipi que s’han vist afectats
per la pandèmia del coronavirus
i que han hagut de tancar el seu

establiment o negoci.
pàgina 11Aj. de Santa Coloma

El conjunt de Manolo González
afronta el partit d’aquest cap de
setmana contra el líder, el Nàstic,
amb bones sensacions després
de sumar quatre dels sis darrers
punts. Els escapulats van
empatar a Andorra i van
guanyar al camp de l’Hospi.

pàgina 13CF Badalona
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Mirada pròpia

Fa uns dies l'associació Restarting BDN
(rbdn.cat) va organitzar un debat al voltant
de la projecció de la ciutat de Badalona i de
com el municipi pot i ha de lligar urbanis-

me i innovació per reinventar-se. Articulat sobretot
al voltant de les oportunitats que s’entreveuen en els
processos de transformació en marxa amb l’autopista
C-31 i en el sector de les Tres Xemeneies, en el debat
diferents ponents van obrir el focus de la discussió
pública en una conversa d’un calat poc habitual i que
us recomano recuperar. D'alguna manera, aquest ar-
ticle vol agafar el fil de la discussió per aterrar-lo a una
escala més humana.

És evident que ‘urbanisme’ és
molt més que dibuixar línies en
un plànol, molt més que calcu-
lar números en l’Excel que defi-
neix la viabilitat econòmica d’u-
na operació. I tanmateix, massa
sovint al nostre municipi s’ha
deixat endur per la pressió im-
mobiliària del creixement: legal,
legítima… però no sempre con-
venient. I la ciutat s’ha anat
fent, sense acabar de donar una
resposta a problemes recurrents
de mobilitat, dèficit d’equipa-
ments i pressió sobre el medi.

En la Badalona del futur
haurem de ser valents en la re-
visió de les eines de planeja-
ment urbanístic i en això el
nou pla director metropolità
ha de ser un instrument en po-
sitiu que hem de saber aprofi-
tar! Una eina, en definitiva, per
recuperar (i exercir) el liderat-
ge públic en la manera com ‘fem la ciutat’, fent en-
trar en crisi si cal (que cal) el mantra del ‘creixement’
perquè sí. Que els nous habitatges construïts, que
els nous espais urbanitzats, siguin palanques de can-
vi per a una ciutat més saludable, equilibrada,
pròspera i habitable. Que l’urbanisme sigui part de
la solució, no part del problema.

Per això, quan parlem d’urbanisme i de la manera
com ens imaginem la ciutat hem d’anar més enllà de
la ‘inversió en pedra’. Un exemple concret: el barri
de Sant Roc és dels que més inversió pública ha atret

en noves construccions i, en canvi, són ben públiques
(i dramàtiques) les assignatures pendents que ar-
rossega.

Per tant, cal una mirada més sistèmica, enfoca-
da a les trajectòries vitals dels nostres veïns i veïnes,
per assegurar, en definitiva, que des de la inversió pú-
blica, i des de totes les trames creuades d'interven-
ció social, assegurem una xarxa de protecció. Al cap-
davall això és o hauria de ser la ciutat: una xarxa de
protecció i emancipació. Una mirada republicana,
aquesta, en el sentit més ampli del terme i que ha de
situar les garanties i els drets al davant de tot. Quin

sentit té parlar d’urbanisme sense parlar també de jus-
tícia social?

Alguns dels grans reptes de ciutat i que no podem
menystenir són:

- L'habitatge i totes les pobreses que arrossega en
una ciutat com la nostra amb un parc tan envellit, in-
segur i ineficient, i que amaga encara un barraquis-
me que resisteix desafiant.

- La reactivació econòmica en clau de valor afe-
git, tot recuperant el projecte de modernització dels
polígons de 2018 i en la línia d’avançar cap a un tre-

ball de qualitat (aquí la formació és clau i la mane-
ra com aprofitem eines com l’FP dual també, de la ma-
teixa manera que ho és el que ens pot ensenyar l’e-
conomia social i el cooperativisme).

- L’aposta per una planificació consensuada dels
equipaments de ciutat: centres educatius, de salut, bi-
blioteques i altres espais culturals i esportius que s'han
de posar al dia. Equipaments que han de ser refugi
i eina de millora al costat d’infants, joves i tots els
col·lectius vulnerables o invisibilitzats...

- La crisi climàtica i el seu evident impacte sobre la
manera com vivim, amb efectes ja evidents en les in-

fraestructures de sanejament i el
front marítim, però també en la
salut pública (qualitat de l’aire!).

- La pobresa que es va croni-
ficant i que veiem en la manera
com es va engrunant una cada
vegada més precària classe mit-
jana. Va emergint així, cada ve-
gada menys dissimulable, un
quart món mal amagat en fà-
briques abandonades.

- I, al capdavall, el negre ho-
ritzó de tants dels nostres veïns
i veïnes i que veiem reflectit en
els indicadors d’absentisme i
fracàs escolar, precarització la-
boral, auge de la cultura del
joc, consumisme, soledat, vio-
lència masclista i… finalment,
salut mental.  

En els pròxims anys, a més de
parlar de metres quadrats d'a-
profitament, de sostre immobiliari
o fins i tot d’start ups i de noves
oportunitats d’I+D+i, haurem de

saber trobar el cor entre tanta pedra. No és una frivo-
litat, ni un excés de poesia. Ens ho juguem tot aquí.

En definitiva, per a una ciutat que ha de ser molt
més que una presentació de Power Point o una fra-
se bonica de màrqueting urbà.

Benvingudes les reflexions de Restarting, que són
recordatori d’un debat de ciutat que hem de situar en
una taula més gran, amb més veus (important recu-
perar les mirades de la FAVB, FEB, CES, Fampas...)
i que propiciï avançar cap a un model de ciutat a es-
cala indefugiblement humana. Som-hi!
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NLA FOTOJordi Bataller / ACNLes millors
perles

Un home ha viscut durant tres mesos sense ser detectat a
l’aeroport de Chicago per por al coronavirus. Aditya Singh,

de 36 anys, va arribar a la ciutat el 19 d’octubre i ha estat
arrestat recentment, segons han publicat mitjans de tot el món.

Belén Esteban escrivint un missatge en català és una
cosa que només podia aconseguir algú com Rosalía. 

La famosa madrilenya va enviar un regal a la seva amiga
catalana dedicant-li unes paraules en la seva llengua.

Un barceloní de 30 anys ha recorregut Europa en bicicleta
durant la pandèmia. Es tracta de Nil Cabutí, que ha

explicat a RAC1que ha recorregut 25.700 quilòmetres i ha
visitat 43 països. Va tornar a casa el passat 28 de desembre.

Diu Ágatha Ruiz de la Prada, coneguda per la seva vida
austera, que els seus fills mai van saber si eren rics o

pobres. Això és perquè, efectivament, no eren pobres, 
tal com li han recordat centenars de tuitaires indignats.

per Anna Utiel

per Oriol Lladó, regidor d’ERC Badalona

Els cors darrere la pedra
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Tribuna oberta

Els reptes que hem d’afrontar al nostre país su-
peren totes les expectatives. Ja veníem d’una
crisi climàtica que només es pot pal·liar amb
polítiques valentes, com a Barcelona, on Ada

Colau ha posat en marxa la Zona de Baixes Emissions
i les superilles. Encara no havíem sortit de la crisi eco-
nòmica anterior, amb les greus retallades i polítiques
austericides dels governs de dretes, que ens ha colpe-
jat la Covid-19, coincidint amb un acabat d’estrenat go-
vern de coalició a l’Estat i, per sort, el govern més pro-
gressista d’aquesta democràcia. La pandèmia està
afectant molt greument l’economia del país i la vul-
nerabilitat social. Per això, la política d’ERTOs, ajudes
a autònoms i les mesures d’Escudo Social, com la sus-
pensió de desnonaments i l’Ingrés Mínim Vital, entre
altres, han evitat un col·lapse econòmic i social molt més
greu. L’entrada dels comuns i d’Unidas Podemos al go-
vern de l’Estat ha estat imprescindible, ja que les po-
lítiques adreçades a millorar la qualitat de vida de les
classes populars són fonamentals per garantir l’estat
del benestar, amb o sense pandèmia. Ens agradaria po-
der fer molt més, per això volem tenir més força al Con-
grés i a tots els nivells.

A Badalona clama al cel la necessitat de superar
les múltiples crisis polítiques que hem viscut des del
primer mandat d’Albiol fins ara. En Comú Podem
hem sumat sempre per aconseguir un projecte esta-
ble d’esquerres a la ciutat. El 2019 ens vam estrenar
al consistori acordant amb el PSC un govern pro-
gressista. En quatre mesos vam aconseguir tirar
endavant la primera operació hivern, amb recursos
municipals per a persones sense llar. Fins a l’inici de
l’estat d’alarma de la Covid-19 només van passar 8
mesos, temps en què vam tirar endavant un nou re-
glament d’ajuts econòmics; comprar dos habitatges
per a dones en situació de violència masclista; engegar
molts projectes, com un nou contracte de verd urbà
on s’inclou la plantació de 500 arbres anuals (abans
només se’n podien plantar 100)... 

Ens vam prendre molt seriosament la nostra feina
i vam començar pels fonaments: els canvis en la ges-
tió d’un ajuntament que té gravíssims problemes in-
terns. Però vam topar amb la pandèmia i la mirada llar-
ga va haver de deixar pas a una gestió d’emergència alar-
mant, amb serveis desmantellats, mig confinats i amb
mesures extraordinàries. Tot i les dificultats, i amb un

gran esforç de les treballadores, vam habilitar en
temps rècord un poliesportiu amb 80 llits per a persones
sense llar; vam crear un banc d’aliments municipal amb
recursos propis (també el primer!); vam impulsar àpats
per a persones d’alta vulnerabilitat; vam ampliar les be-
ques menjador per a famílies amb dificultats sobre-
vingudes; les primeres targetes moneder; vam garan-
tir tots els serveis públics; i des de l’inici ho vam fer amb
mesures fiscals per reduir l’impacte econòmic de la Co-
vid-19. Vam fer tot el que estava a les nostres mans, sa-
bent que no era suficient, i reunint-nos diàriament amb
tots els partits de l’oposició. 

Amb tot, En Comú Podem teníem molt clar que el
govern d’esquerres havia de seguir tot i la dimissió de
l’alcalde Pastor, amb una majoria que li donés estabi-
litat per superar tots aquests reptes socials, econòmics,
sanitaris i mediambientals. Però no ens esperàvem que
un partit com Guanyem, que ha presumit de ser el ca-
vall de Troia contra Albiol, ens deixés a l’estacada, pre-
ferint un govern del PP abans que compartir l’alcaldia
amb el PSC. Dolors Sabater ja ens va fer perdre el go-
vern del canvi el mandat passat, participant com a al-
caldessa en una DUI que no portava enlloc, i imposant
una qüestió de confiança. Tants errors que han hipo-
tecat la ciutat no poden passar per alt, per això li vaig
demanar la dimissió. I ho dic amb tota la sinceritat i
el respecte. Un respecte que ella mateixa no ha mos-
trat cap a la nostra formació política. 

En una entrevista que li ha fet aquest setmanari, Lí-
nia Nord, com a candidata de la CUP al Parlament, ex-
pressa unes opinions i unes acusacions tan greus cap
a nosaltres que fins i tot costen d’entendre. Potser els
atacs cap al nostre espai només són una altra cortina
de fum per tapar una trajectòria política improducti-
va a nivell de gestió i decepcionant a nivell polític, ara
que Sabater fa el salt a la política catalana. 

Els discursos no alimenten, no donen escalf ni ga-
ranteixen un sostre. Espero que la CUP no torni a co-
metre l’error a Catalunya d’investir un president de dre-
tes ni torni a votar en contra d’un pressupost social.
Nosaltres mirem endavant, amb propostes per segu-
ir sent una esquerra útil per a la gent: allà on gover-
nem ho demostrem. Aquest cop espero veure Jéssica
Albiach encapçalant un govern d’esquerres a la Ge-
neralitat. Aquest serà el canvi valent, d’esquerres, eco-
logista i feminista que necessitem.

Potser els atacs 
cap al nostre espai 
només són una altra

cortina de fum 
per tapar una trajectòria
política improductiva 

a nivell de gestió 
i decepcionant 
a nivell polític, 

ara que Dolors Sabater 
fa el salt a la política

catalana com a 
candidata de la CUP 

al Parlament

“

“
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@HelenaMartinCu: Senyors, si us entre-
vista una periodista jove, no cal que li di-
gueu que és jove. Si no, haurem de recor-
dar-vos a vosaltres que sou vells.

@genisvives: Tenir calefacció, un sostre, va-
cances o anar a la universitat són drets, no
privilegis. Si no tothom els té assegurats, la
batalla és per estendre’ls, no per treure’ls.

@Barcelo_neta: Ser antivacunes l’any
2021, amb tot cristo vacunat al teu voltant
salvant-te de pillar la polio o la ràbia, no és
valentia, és tenir-los quadrats. 

Flaixos

per Aïda Llauradó, regidora de Badalona En Comú Podem

Una esquerra útil per a la gent
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SOSTENIBILITAT4L’empresa ba-
dalonina Tusgsal ha posat en
marxa durant aquesta setmana
un període de proves amb un
nou autobús 100% elèctric cedit
pel fabricant BYD, un dels prin-
cipals productors d’autobusos
elèctrics a escala mundial.

L’objectiu de Tusgsal és es-
tudiar l’operativitat d’aquest ve-
hicle de dimensió micro (8,7
metres) i analitzar les seves con-
dicions i característiques. La flo-
ta de vehicles de l’empresa ja
compta actualment amb busos
elèctrics de la marca BYD de 12

metres que, segons explica la
mateixa companyia, “donen uns
molt bons resultats i ofereixen
un servei d’alta qualitat”. “L’as-

soliment de conceptes de vital
importància com l’excel·lència en
la conducció o el soroll zero són

essencials en l’aposta que fa
l’empresa per la preservació del
medi ambient i la sostenibilitat”,
afegeixen.

L’autobús micro 100% elèctric
en proves està dissenyat per a en-
torns urbans d’alta densitat i per
al centre de les ciutats. És res-
pectuós amb el medi ambient i la
seva recàrrega és ràpida, garan-
tint una autonomia de circulació
d’uns 200 quilòmetres. L’objec-
tiu de les proves és analitzar,
doncs, la seva operativitat i les
prestacions de cara a futures in-
corporacions a la flota de Tusgsal.

Tusgsalprovaunnoubuselèctric 

L’empresa badalonina està provant aquest bus de dimensió micro. Foto: Tusgsal

L’empresa badalonina
remarca que aposta
“per la preservació 
del medi ambient” 

SEGURETAT4Les proves de se-
lecció de les 26 places vacants a
la Guàrdia Urbana de Badalona
han estat “ajornades temporal-
ment” a causa de l’actual situa-
ció epidemiològica per la pan-
dèmia del coronavirus. Aquesta
decisió que va confirmar el con-
sistori en un comunicat implica
que el cos policial no tindrà una
nova promoció d’agents almenys
fins a l’estiu del 2022.

Segons apuntava l’Ajunta-
ment, l’ajornament de la convo-
catòria respon a la voluntat d’e-
vitar esdeveniments amb “gran
assistència de personal” i la in-
tenció és que les proves es pu-
guin reprendre amb “totes les ga-
ranties” quan les condicions sa-
nitàries siguin més favorables.
Aquest argument, però, no ha
acabat de convèncer l’oposició,
que ha acusat el govern del PP de
“manca de previsió” i de “mala
gestió” per no haver començat la
formació abans.

“Tots els municipis han re-
alitzat els processos selectius de
nous agents de la seva policia lo-
cal, per tal que comencessin a
l’escola de policia aquest mes de
gener. La deixadesa i mala ges-
tió del govern del PP ha fet que
la selecció de nous agents no
s’hagi realitzat a temps”, asse-
nyalava el grup municipal del
PSC en un comunicat on res-
ponsabilitza el consistori de dei-

xar perdre una promoció sence-
ra d’agents. 

En la mateixa línia també es
va pronunciar el regidor de
JxCat, David Torrents, que la-
mentava l’ajornament i alertava
en declaracions a Badalona Co-
municació que la “manca de di-
ligència” en la gestió de la situa-
ció farà que les imminents jubi-
lacions no se substitueixin, dei-
xant llastada la plantilla.

Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

La Guàrdia Urbana, 
sense agents nous fins al 2022
» La pèrdua de la convocatòria de 26 places deixa mermat el cos
» El govern del PP contextualitza la decisió en la situació del virus

Els monitors de la piscina,
víctimes d’un ERTO “il·legal”

POLÈMICA4Els monitors de la
piscina municipal Mireia Bel-
monte han aixecat la veu per de-
nunciar que s'han vist afectats
per un Expedient de Regulació
Temporal d'Ocupació (ERTO)
"il·legal" i per reclamar unes
condicions de treball "dignes".
Segons apunten els empleats,
l'empresa subcontractada pel
consistori per a la realització de
les activitats els ha avocat a un
ERTO malgrat que les instal·la-
cions fa mesos que estan tanca-
des per tasques de manteniment
i no per la pandèmia.

Aquesta situació s'ha vist
agreujada a causa de la denega-
ció de la prestació per desocu-
pació per part del SEPE, que ar-
gumenta la seva decisió en el fet
que l'empresa -que va assumir el
servei en una operació de sub-
rogació el passat octubre- va
contractar els treballadors amb
posterioritat a l'entrada en vigor
de les mesures restrictives. A
més, segons denuncien els afec-
tats, el canvi d'empresa subcon-
tractada també ha suposat un
empitjorament de les condicions
laborals dels treballadors.

Programa pilot per reduir els
vessaments d’aigües fecals 

CONTAMINACIÓ4L’abocament
d’aigües residuals a les platges de
Badalona s’ha convertit en una
imatge lamentablement fami-
liar en els últims temps. Diverses
entitats com Badalona Mar fa
anys que denuncien aquesta pro-
blemàtica, que es produeix cada
cop que hi ha un episodi de plu-
ja mínimament intensa. Amb la
voluntat de reduir aquests epi-
sodis de contaminació, l’Ajunta-
ment i la Generalitat han unit for-
ces per introduir millores en el
funcionament dels sobreeixidors
del col·lector de Llevant.

Aquestes modificacions tin-
dran lloc en el marc d’un pro-
grama pilot de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua on no només
s’introduiran novetats tècni-
ques que minimitzin els efectes
dels abocaments, sinó que tam-
bé es preveu la construcció de
dipòsits d’aigües pluvials per
recollir els augments en el cabal
i evitar l’arribada directa de les
aigües residuals i dels residus sò-
lids flotants al mar. El Govern
català s’encarregarà de finançar
una part de la construcció d’a-
questa infraestructura.

Comencen les obres 
del nou CAP del Gorg

EQUIPAMENTS4La Generalitat
va posar en marxa dilluns les ob-
res per construir el nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) del
barri del Gorg de Badalona. La
previsió és que l’actuació -que fa
anys que reclamen els veïns d’a-
questa zona- s’allargui uns dos
anys i que tingui un cost aproxi-
mat de 2,9 milions d’euros.

“Boníssimes notícies per als
veïns de Badalona: després de 10
anys esperant un CAP al barri del

Gorg, comencen les obres del
nou i esperat centre. Entre tots
aconseguirem que tots els barris
tinguin els serveis que mereixen”,
celebrava l’alcalde Xavier García
Albiol. La construcció de l’equi-
pament permetrà descongestio-
nar l’activitat a l’ambulatori de
Sant Roc -que actualment assu-
meix l’atenció de les dues zones-
i evitarà que els veïns del Gorg
hagin de desplaçar-se del barri
per poder accedir al servei.

La piscina municipal Mireia Belmonte. Foto: Aj. de Badalona

Imatge virtual del futur CAP. Foto: Aj.

El Gorg | Denunciaran els propietaris de la nau incendiada
Un grup de veïns del Gorg denunciaran els propietaris del solar on hi havia la nau incen-
diada per l’actual estat de deixadesa de l’espai. Segons informa Badalona Comunicació,

els veïns asseguren que la vintena de persones que hi acampen provoquen aldarulls.
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Pressió veïnal per evitar el tall
de la llum a un bloc ocupat

HABITATGE4Una vintena de per-
sones van aconseguir evitar el
passat 12 de gener que uns ope-
raris tallessin la llum d’un bloc
ocupat al carrer Josep Pedrago-
sa i Banús del nucli antic de San-
ta Coloma de Gramenet. La mo-
bilització d’un grup de veïns -que
van formar una barricada per
bloquejar el pas dels tècnics i de
la Policia Local-  va ser clau per

impedir que els ocupants de l’e-
difici es quedessin sense submi-
nistrament en plena onada de fred
i en un context de pandèmia com
l’actual. En un comunicat, els
afectats denuncien que aquest
intent de tall de llum aniria en
contra de l’actual normativa i re-
clamen al govern local que com-
pleixi amb la llei i que els faciliti
l’empadronament a l’edifici.

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet ha
impulsat una nova línia d’ajudes
per als comerços i la restauració
del municipi que s’han vist afec-
tats per les mesures adoptades
en el marc de la pandèmia del
coronavirus. Les subvencions
van ser aprovades aquest di-
marts per la Junta de Govern i
estaran destinades a persones
autònomes o empreses que ha-
gin patit alguna mena de tanca-
ment del negoci des del passat 14
de març i conservin la totalitat de
la plantilla.

“Les conseqüències d'aques-
ta pandèmia ens han abocat a
una difícil situació sanitària i
econòmica, que està colpejant
moltes llars colomenques i que
afecta de forma crua el sector del
comerç, els serveis, l'oci noc-
turn i la restauració local. Des de
l'Ajuntament continuem treba-
llant intensament aplicant tota
mena de mesures per sostenir el

nostre teixit econòmic", asse-
nyalava al respecte l’alcaldessa
Núria Parlon, que apunta que la
previsió és que la inversió total en
mesures de suport al teixit pro-
ductiu local s’incrementi fins a
superar el milió d’euros el 2021.

Aquesta nova línia d’a-
juts –que neix del Pacte Local per
a la reconstrucció social, econò-
mica i cultural que van firmar el
passat juliol tots els grups mu-

nicipals– permetrà que els be-
neficiaris puguin cobrir despeses
com el lloguer, els subministra-
ments, la quota d'autònoms o el
material higiènic i preventiu.
L’import serà de 1.000 euros
per als negocis que hagin patit un
tancament i de fins a 1.500 euros
per als que hagin viscut més
d'un tancament. La previsió és
que el termini per sol·licitar l’a-
jut s’obri el mes de febrer.

La dependenta d’una botiga atén una clienta en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Nova línia d’ajuts per al comerç
i la restauració colomencs

Cultura | Can Sisteré estrena la mostra ‘Realisme invisible’
El Centre d’Art Can Sisteré de Santa Coloma acull des d’aquest dijous l’exposició 

Realisme invisible, una mostra de dibuixos de l’artista Eva Barrenechea que busca
explicar històries quotidianes utilitzant tècniques tradicionals com el carbó o el guaix.

URBANISME4Les obres de
construcció sobre rasant del nou
Hotel Hard Rock Barcelona van
començar la setmana passada a
l’antic Camp de la Bota, un espai
situat entre el parc de la Pau i el
port esportiu del Fòrum de Sant
Adrià de Besòs. L’ambiciosa ac-
tuació -que arrenca amb més
d’un any de retard i després de
la finalització de la fase de pre-
paració del jaciment- suposarà
una inversió de prop de 200
milions d’euros.

Segons apunten des de l’A-
juntament, el nou allotjament
comptarà amb 504 habitacions
i serà un projecte que contribu-
irà a la “reactivació econòmica i
urbanística” de la zona. L’inici de
la construcció de l’hotel estava
prevista per al segon semestre
del 2019 i la intenció era que po-
gués estar operatiu a principis
del 2020.

L’empresa inversora del pro-
jecte és ASG, una companyia que
com a propietària del terreny va
firmar un conveni el maig del

2019 amb Hard Rock Interna-
tional perquè aquesta segona
desenvolupés i operés el futur
hotel mitjançant un contracte de
gestió a llarg termini. En aquest
sentit, els promotors també van
establir un conveni de col·labo-
ració amb el consistori per fo-

mentar la contractació de fins a
650 veïns del municipi.

Des de l’empresa apunten
que la intenció és que el nou ho-
tel s’adapti a les necessitats d’un
mercat postcovid i asseguren
que el calendari dependrà de l’e-
volució de la situació sanitària.

Les obres del nou Hotel Hard Rock Barcelona a Sant Adrià. Foto: Aj.

En marxa les obres del nou
Hotel Hard Rock Barcelona

Sant Adrià

SALUT4La residència Mossèn
Anton ha estat el primer centre
geriàtric en rebre la primera dosi
de la vacuna contra la Covid-19
a Sant Adrià de Besòs. “Conten-
ta i orgullosa de ser les primeres
en rebre la vacuna del coronavi-
rus a Sant Adrià, la pròxima set-
mana rebrem la segona dosi”, as-
senyalava en un missatge a tra-
vés de les xarxes socials la di-
rectora de l’equipament, Alicia
Tarragón, que va ser una de les
membres del personal del centre
que també es va vacunar.

Professionals del Centre d’A-
tenció Primària Doctor Barra-
quer s’han desplaçat al geriàtric
adrianenc durant les últimes
setmanes per administrar les
primeres dosis de la vacuna de la
farmacèutica Pfizer a la vintena
de residents. En declaracions a
TV3, Tarragón es mostrava pre-
ocupada per la gestió de possi-
bles nous ingressos a la resi-
dència que no hagin estat vacu-
nats i d’aquells membres del
personal que s’han negat a po-
sar-se la vacuna.

La Mossèn Anton, primera
residència vacunada

Una de les usuàries de la residència Mossèn Anton. Foto: Salut

Mobilitat |Nova iniciativa per fomentar l’ús de la bici al Besòs
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha impulsat la iniciativa Parcs i pedals al Besòs,
un projecte que té per objectiu fomentar la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta a 
l’entorn del Besòs a través de dues sessions teòriques i d’un recorregut en bici pel municipi.

POLÈMICA4Compte enrere per al delicat trasllat del pi centenari
ubicat en un solar del barri del Cementiri Vell. Diverses entitats
alerten que l'exemplar no sobreviurà al procés. / Foto: ClariClaorsan
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Montgat | Tiana

CULTURA4La novena edició del
festival literari Tiana Negra tras-
passa les fronteres del municipi
per arribar més lluny que mai. El
primer certamen dedicat a la
novel·la negra de l’any se cele-
brarà enguany sense públic i en
un format de programa de tele-
visió que s’emetrà en directe
per la plataforma Youtube. Pel
plató que s’instal·larà a la masia
de Can Riera hi passaran entre
el 22 i el 23 de gener una vinte-
na d’autors del gènere i de pe-
riodistes que participaran en di-
verses taules rodones. Com La
Marató de TV3, però a la negra.

“No serà el mateix que tenir
el caliu del públic, però aquest
any no hi ha més remei. La se-
guretat i la prudència van abans
que res”, assenyala la directora
del festival, Anna Maria Villa-
longa, que apunta que l’opció
d’anul·lar l’edició d’aquest 2021
“mai va estar sobre la taula”. Vi-
llalonga afronta aquest segon
any al capdavant del certamen

amb el repte de continuar crei-
xent malgrat l’actual situació de
pandèmia. “Ens sabia molt de
greu haver-lo d’anul·lar. Moltes
propostes en català es presenta-
ven aquí i tots hem posat una
mica de la nostra part per tirar
endavant. Malgrat tot, estem
contents”, assegura la directora,
que incideix en el missatge que
la cultura és “essencial” i no es
pot “aturar” ni “tallar”.

Per assolir l’objectiu de con-
tinuar consolidant-se com una
de les primeres grans cites cul-

turals del calendari, el festival
comptarà enguany com a convi-
dats estrella amb els periodistes
Tura Soler i Jordi Grau, que en-

capçalaran una taula rodona per
reflexionar sobre el true crime,
un gènere catapultat per la sèrie
Crimsdel també periodista Car-
les Porta que guanya adeptes a
ritme de rècord.

Entre els plats forts de l’edi-
ció del 2021 també destaca  l'ho-
menatge a l’escriptora nord-

americana Patricia Highsmith
en el centenari del seu naixe-
ment,  que comptarà amb una
lectura dramatitzada a càrrec
dels socis de la Llar de Gent
Gran de Tiana, i la taula rodona
de traductors que protagonitza-
ran Francisco Castro, Maria Llo-
pis i Albert Peiró.

RESERVES A LA SALTAMARTÍ
Pel que fa a les obres dels autors
que participaran en el festival, la
direcció comptarà un any més
amb la col·laboració de la lli-
breria Saltamartí, que posarà la
seva pàgina web al servei del cer-
tamen per a les reserves i que
s’encarregarà dels enviaments.

LaMarató ‘negra’ arriba a Tiana
» El festival Tiana Negra se celebra enguany sense públic i en format de programa de televisió 

» Entre el 22 i 23 de gener passaran pel ‘plató’ muntat a Can Riera una vintena d’autors i periodistes

La directora del festival Tiana Negra, Anna Maria Villalonga. Foto: Xapo Ortega

Montgat | La Generalitat obrirà expedient pels talls de llum
La Generalitat obrirà un expedient per identificar tots els talls de subministrament

elèctric superiors a 30 minuts que s'han produït els darrers tres mesos. Entre els mu-
nicipis afectats per aquestes aturades hi ha Montgat, Santa Coloma i Badalona.

“La cultura és essencial
i no s’ha d’aturar”,
apunta la directora
Anna Maria Villalonga
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Esports

Mireia Belmonte va ser un dels
grans noms de l’Open Interna-
cional de Catalunya, la primera
gran prova de la natació del 2021,
que es va disputar a Terrassa
entre dijous i diumenge de la
setmana passada. La nedadora
badalonina va guanyar dues de
les proves que va disputar a la ca-
pital del Vallès Occidental (amb
una plusmarca inclosa) i també va
renunciar a la disputa del doble
hectòmetre de crol.

La de Badalona va celebrar la
primera victòria de l’any diven-
dres passat, en la final dels 1.500
lliures. La nedadora de l’UCAM
Fuensanta va aturar el cronò-
metre en 16 minuts, 9 segons i 7
dècimes (nou rècord d’aquest
campionat), una marca gairebé
18 segons millor que l’obtinguda

per la segona, la seva companya
d’entrenaments Jimena Pérez.
Paula Otero va pujar al tercer ca-
laix del podi.

En el segon or, el de la final
dels 800 lliures (una de les dar-
reres proves del darrer dia de
competició), l’actuació de Bel-
monte va ser més discreta. Lluny
de la seva millor marca en la pro-
va, el temps amb el qual va acon-

seguir el triomf va ser de 8 mi-
nuts, 33 segons i 55 centèsimes.
El podi de la prova, una de les
darreres de l’Open, va ser idèntic
al de la final dels 1.500.

D’aquesta manera, Belmonte
continua agafant sensacions de
cara al seu gran repte: els Jocs
Olímpics, que es van ajornar l’es-
tiu passat i que es disputaran en-
tre el 23 de juliol i el 8 d’agost.

Els Jocs són el gran repte d’enguany. Foto: Instagram (@miss_belmont)

Mireia Belmonte guanya dues 
proves a l’Open Internacional
» La badalonina fixa una nova plusmarca de la cita a Terrassa
» La nedadora va renunciar a una de les finals del campionat

La Penya començarà 
la Copa contra el Baskonia

“Serà un repte, la nostra fi-
nal”. D’aquesta manera va-
lorava, tot just conèixer el
resultat del sorteig, Carles

Duran l’emparellament de la Pe-
nya contra el Baskonia en el par-
tit de quarts de final de la Copa del
Rei. “Ells estan molt bé i nosaltres
lluny de l’equip que volem ser”, va
afegir el tècnic de Vilassar.

El partit contra els alabesos es
jugarà el divendres 12 de febrer
a dos quarts de set de la tarda a
Madrid. Si els verd-i-negres el su-
peren, jugaran la semifinal l’en-
demà contra el Barça o l’Unica-

ja de Màlaga. Per l’altra banda del
quadre s’enfrontaran Tenerife i
Burgos i Madrid i Valencia.

PARTIT AJORNAT
Esportivament, els verd-i-negres
tindran ara uns dies de descans,
ja que el partit que estava previst
que els de Duran juguessin aquest
cap de setmana contra l’Estu-
diantes s’ha ajornat per un brot
al conjunt madrileny. 

Els badalonins van jugar ahir
el segon partit del top 16 de l’Eu-
ro Cup a l’Olímpic contra el Nan-
terre 92 francès.

Partit clau per a l’Industrias
contra el Ribera a la Colina

L’Industrias Santa
Coloma rep, demà
passat a les sis de la
tarda, el Ribera Na-

varra a la Colina en un partit més
important del que es podria pen-
sar d’un de la divuitena jornada.

Els colomencs, que són l’únic
equip de la lliga que encara no ha
guanyat a casa (ni al Camp del
Ferro ni a la Colina) jugaran
contra un dels equips de la zona
de descens i que arriba físicament
desgastat, després d’haver-se en-
frontat ahir a les vuit del vespre
al Barça en un partit ajornat de la

dissetena jornada. La diferèn-
cia, però, és que els de Tudela te-
nen encara dues jornades pen-
dents, de manera que la classifi-
cació, tot i que som a l’equador de
la lliga, encara no és del tot fiable.

UN PUNT VALUÓS A PAMPLONA
L’equip afrontarà el segon partit
consecutiu contra equips navar-
resos després de sumar un punt
valuós diumenge passat a la pis-
ta d’Osasuna (2-2). Albert Car-
dona i Tomas Drahovsky van
rescatar un punt per als de Javi
Rodríguez en els últims minuts.

Test de nivell per al 
CF Badalona contra el líder

El Bada de Manolo
González rebrà, aquest
diumenge a les cinc de
la tarda, el líder del

grup 3A de Segona B, el Nàstic de
Tarragona. Els de Toni Seligrat
són l’equip de la categoria que fa
més partits que no perd (de fet,
des de la primera jornada, quan
va caure per la mínima contra el
Barça B), tot i que només ha
guanyat un dels seus darrers tres
partits (l’últim).

Els escapulats, per la seva
banda, van sumar el primer
triomf de l’any diumenge passat
a la Feixa Llarga contra l’Hospi-
talet (0-2) en el primer partit de
la segona volta i van tancar una
setmana molt exigent en la qual
també havien sumat un punt al
camp de l’Andorra (1-1).

En el partit de la primera
volta, disputat al Nou Estadi el 25
d’octubre de l’any passat, els dos
equips van empatar sense gols. 

Ventura encara un jugador del conjunt basc. Foto: David Grau / CJB

Foto: CF Badalona

Hoquei línia | Les Tucans reben el Rubí Cent Patins
Segon partit del 2021. Les Tucans rebran, demà passat a les quatre, el Rubí

Cent Patins en el partit de la tercera jornada de la segona fase de la Liga 
Élite. En el primer, fa dues setmanes, l’equip va guanyar les Tsunamis (0-2).

Pau Arriaga
BADALONA
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Una dona que havia treballat de jardinera
al parc municipal i ara està a punt de di-
vorciar-se, després d’haver desaparegut
durant dos anys. Una assistenta social de
l’Ajuntament, que havia anat a la mateixa
escola que ella. Un pis que potser aviat
ja no serà habitable, amb un jardí aban-
donat poblat de tota mena d’ombres.
A la Sala Becket de Barcelona.

Teatre

El jardí
Lluïsa Cunillé

Sr. Chen, el nom artístic de Martí Mora Ju-
lià, forma part de l’escena trapque cada
cop creix més a Catalunya. De la mà d’al-
tres cantants, com el terrassenc Lildami,
el rubinenc Sr. Chen s’ha anat fent un lloc
al panorama musical i, després d’haver
estrenat disc la primavera passada (4ever
Domingo), ara ha començat el 2021
amb un de nou: Cómo no hacer un trío.

Música

Inspirant-se en les aventures del perso-
natge clàssic francès creat per l’escriptor
Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Assane
Diop (Omar Sy) es converteix en un lla-
dre de guant blanc per venjar les injus-
tícies que va patir el seu pare, un immi-
grant senegalès, a mans d’una família
rica. La sèrie francesa Lupinés una de les
grans novetats d’aquest mes a Netflix.

Pelis i sèries

Lupin
George Kay

Cómo no hacer un trío
Sr. Chen

Els quaderns de Picasso
“Els quaderns de dibuix són, per a Picasso, una mena de

diari on investiga i experimenta per solucionar els proble-
mes inherents al seu procés creatiu”. Així ho expliquen des
del Museu Picasso de Barcelona, l’espai que acull l’exposi-
ció ‘Picasso. Els quaderns’ des del mes passat i fins al 4 d’a-
bril. “Tan importants van ser els quaderns de dibuix per al
pintor que l’any 1907 va escriure a les pàgines d’un d’a-
quests quaderns: Je suis le cahier (Jo soc el quadern)”, 

afegeixen. El museu conserva (i ara exposa) 19 dels 175
quaderns que Picasso va omplir entre el 1894 i el 1967.

L’any ha començat molt bé per a Álvaro
Cervantes (Barcelona, 1989): és un dels

nominats al Goya a millor actor de repar-
timent per Adú, la pel·lícula que ha sumat
més nominacions, un total de tretze. L’A-
cadèmia de Cinema va donar a conèixer
els nominats el 18 de gener, un dia que
Cervantes va tancar amb un missatge

d’agraïment i satisfacció a les xarxes so-
cials: “Quin regal formar part d’Adú. Aca-
bo un dia ple d’emoció”. L’últim cop que
l’actor va tenir tan a prop un Goya va ser
el 2008, quan va estar nominat com a mi-
llor actor revelació per El juego del ahor-

cado. Ara caldrà esperar fins al 6 de març,
quan se celebrarà la cerimònia d’entrega
a Màlaga, per saber si aquest cop sí que

aconsegueix l’esperat guardó. 

Á L V A R O  C E R V A N T E SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor des de l’adolescència 
Està en actiu des del 2005, quan només tenia 16 anys

Famosos

Rebre una nominació als premis Goya
Com a millor actor de repartiment per la pel·lícula ‘Adú’

Li han plogut les felicitacions
Ell ha publicat un missatge d’agraïment i satisfacció

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

En Manuel és un periodista retirat que fa
de community manager, solitari i dece-
but amb la professió i la vida. Però un dia
la Núria, una professora de filosofia i ac-
tivista mediambiental, contacta amb
ell. Fa temps que investiga el fosc rere-
fons del negoci de les mines de potassa
del Bages, un greu perill ecològic. Una re-
cerca amb la qual ell també es bolcarà.

Llibres

Sal
Emma Riverola

|Hitman 3
Arriba l’episodi final d’una trilogia d’èxit plena d’acció, que aquest cop

tindrà un to més seriós i adult. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series.
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agenda@comunicacio21.comEL CONSELL DE LA SETMANA

GOSSOS PETITS I MITJANS

Suporten millor el fred i el risc no apareix fins que el
termòmetre marca l’1, sempre en funció de la raça

CONSELLS

GOSSOS GRANS

GATS DE CARRER

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

i ANIMALS

Aquests dies, amb el fred que fa, ens ho pensem dues ve-
gades abans de sortir al carrer si no és estrictament ne-
cessari i, quan no hi ha més remei, ens abriguem com

mai, amb tantes capes que semblem una ceba. Doncs resulta
que les nostres mascotes, si poguessin, farien el mateix. 
La Direcció General dels Drets dels Animals del govern espa-

nyol ha creat una taula per entendre quines temperatures po-
den suportar els gossos, la mascota més comuna i que més ne-
cessita sortir de casa. Segons aquest departament, els gossos
petits i mitjans comencen a notar el fred quan la temperatura
baixa dels 10 graus centígrads, tot i que no hi ha cap risc fins als
4 graus. En el cas dels grans, el risc no apareix fins que el termò-
metre marca l’1. Evidentment, en tots els casos cal tenir en
compte la raça. Sigui com sigui, es recomana abrigar-los, eixu-
gar-los bé si tornem d’un passeig sota la pluja i intentar que les
caminades llargues siguin en hores de sol. 
I no oblidem els gats: n’hi ha que viuen al carrer i, tal com re-

corda el govern central, es refugien del fred dins dels motors dels
cotxes. Abans d’arrencar, hem de fer uns copets perquè surtin.

Les mascotes també tenen fred

Noten el fred a partir dels 10 graus, 
però no hi ha cap risc fins als 4 graus

Les claus

Abrigar-los amb roba adequada, eixugar-los bé després de la
pluja o d’un bany i fer els passejos llargs en hores de sol 

Es refugien del fred als motors dels cotxes: salva’ls fent
un cop al capó abans d’arrencar perquè surtin
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