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Roses i llibres
contra el virus
El Barcelonès Nord encara amb
incertesa la diada de Sant Jordi pàg 3
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La Diada de Sant Jordi d’aquest
2021 recuperarà part de la màgia
que la pandèmia del coronavirus
va aconseguir robar en l’edició de
l’any passat. Al Barcelonès Nord,
els diferents municipis han apos-
tat per tornar a incloure en la pro-
gramació –amb major o menor
mesura– actes presencials com
les tradicionals parades de llibres
i roses, concursos literaris o lec-
tures de contes. Totes aquestes
activitats, però, comptaran amb
un aforament limitat i s’allarga-
ran en alguns casos més enllà del
dia 23 d’abril per facilitar que els
interessats es puguin repartir en
diverses dates.

La gran cita d’enguany tor-
narà a ser la clàssica Fira del Lli-
bre de Badalona, que aquest
2021 estrena nova ubicació tras-
lladant-se del carrer Francesc
Layret a la plaça Pompeu Fabra.
El nou emplaçament permetrà
establir un recorregut d’un únic
sentit per poder celebrar la fes-
tivitat respectant les mesures de
seguretat vigents per l’actual si-
tuació sanitària. L’edició d’a-
quest any de la fira –que estarà
oberta tot el dia– comptarà amb
la col·laboració habitual del Gre-
mi de Llibreters i també amb la
participació de diversos establi-
ments com la cadena Abacus,
l’Associació Cultural de Poesia
Pont del Petroli, Lagaia Books o
les llibreries Crapze i Fènix.

Tampoc es perdran l’esdeve-
niment la llibreria Saltamartí,
que ha optat per ampliar la cele-
bració de Sant Jordi a tot el mes
d’abril per evitar cues i aglome-
racions el dia 23, i la llibreria
Somnia, per on passaran fins a 36
autors que han publicat novetats
aquest any per signar les seves

obres als lectors que s’acostin al
número 153 del carrer Guifré.

La Diada també es viurà a les
biblioteques badalonines, que
organitzaran una programació
especial amb xerrades i lectura de
contes i llegendes.

CREATIVITAT I SOSTENIBILITAT
A Santa Coloma de Gramenet, di-
verses entitats locals han im-
pulsat una acció conjunta per
omplir el municipi de poesia.
La iniciativa convida la ciutada-
nia a participar-hi amb la creació
de petites peces en aquest estil li-
terari que es penjaran després a
les finestres de les diferents agru-
pacions que s’han sumat a la
proposta, entre les quals hi ha la
Fundació Germina, el CNL
L’Heura, el Casal dels Infants o
l’escola Mercè Rodoreda.

A més d’aquesta activitat, els
colomencs podran gaudir de la
tradicional fira del llibre a la pla-
ça de la Vila, que enguany esta-
rà perimetrada per poder con-

trolar l’aforament, però que se-
guirà comptant amb la col·labo-
ració de les llibreries de la ciutat.
També diverses formacions po-
lítiques han volgut posar el seu
gra de sorra a la celebració de
Sant Jordi amb iniciatives com un
concurs de microrelats impulsat
pels comuns o una crida dels re-
publicans a engalanar els balcons
i a treure testos al carrer en favor
d’una ciutat més habitable.

UNA DIADA, MOLTS ESCENARIS
En el cas de Sant Adrià de Besòs,
el consistori ha decidit apostar
per només concedir permís de
parada als establiments profes-
sionals amb llicència –ja siguin
llibreters, editors o floristes–per
evitar concentracions i poder ce-
lebrar una fira respectant les
mesures de seguretat vigents. El
Mercat de Sant Adrià serà un al-
tre dels escenaris d’aquest Sant
Jordi, ja que els veïns que s’a-
costin a comprar a l’equipament
el dia 23 rebran un llibre de regal.

Pel que fa a Montgat, les clàs-
siques parades de llibres i roses
seran només la punta de l’iceberg
de tota la programació prevista
per la Festa Major de Sant Jordi.

A Tiana, aquest 2021 han
apostat per convidar diverses
personalitats locals a recomanar
obres a través de les xarxes i tam-
bé s’han habilitat dos racons li-

teraris a la plaça del Coro i als jar-
dins de la biblioteca on es faran
lectures de fragments literaris.

Per altra banda, Junts per
Tiana ha impulsat una progra-
mació alternativa a l’Espai Cul-
tura, on es vendran llibres d’au-
tors tianencs –alguns ja fora de
mercat– i hi haurà signatura d’o-
bres i d’àlbums de música local.

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

UnSant Jordiperaïllar el ‘drac’
» El Barcelonès Nord encara amb incertesa una Diada atípica on es recuperen els actes presencials
» Badalona manté la Fira del Llibre, mentre Santa Coloma o Sant Adrià opten per diversificar l’oferta

POLÈMICA4Les mesures de
seguretat vigents per la pan-
dèmia han portat molts con-
sistoris a reduir el nombre
de parades de les fires de Sant
Jordi. En el cas de Badalona,
el govern local ha apostat per
fusionar en un mateix espai els
aparadors dels llibreters i de
les entitats locals. La decisió
no ha estat gaire ben rebuda,
però encara més polèmica
han aixecat posicionaments

com el dels ajuntaments de
Santa Coloma o Sant Adrià.
Segons denuncien les enti-
tats, cap dels dos municipis els
ha permès muntar parades,
reservant l’espai habilitat al
carrer només per a la venda de
llibres i roses. Formacions
com ERC Sant Adrià o la CUP
Gramenet s’han fet ressò de la
situació denunciant el que
consideren un “abandona-
ment” del teixit associatiu.

On són les parades d’entitats?

Una parada de llibres a l’edició d’estiu de Sant Jordi celebrada el juliol del 2020 (esquerra) i una florista preparant rams de roses en una imatge d’arxiu. Fotos: ACN
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La lupa

La Marea de Pensionistes de Badalona, com a
membre de la Coordinadora Estatal per la De-
fensa del Sistema Públic de Pensions (COES-
PE), l’1 d’octubre, a la seu a Badalona de

l’Institut Nacional de la Seguretat Social, va registrar una
carta dirigida al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Mi-
gracions, José Luis Escrivá. 

La Marea de Pensionistes de Badalona denunciàvem
en aquesta carta que, durant molts anys, s’han destinat
les cotitzacions socials de les persones treballadores a des-
peses que el mateix govern reconeix com a impròpies.

Una informació recent sobre una auditoria limita-
da realitzada pel Tribunal de Comptes demostrava que
els diners destinats durant molts anys  a aquest tipus de
despeses sumaven més de 100.000 milions d’euros. El
mateix passava amb 23.000 milions d’euros més, des-
tinats a pagar despeses alienes a la Seguretat Social.

Si a tot això se sumen les mesures aprovades per afa-
vorir les polítiques d’ocupació que, entre altres coses, ex-
oneraven del pagament empresarial a la Seguretat So-
cial, tot plegat és el que ens explica els discursos catas-
trofistes i les informacions tergiversades que afirmen que
les arques de la Seguretat Social estan buides.

Si fa no fa, diuen estudiosos del tema, el desfalcament
que s’ha fet durant molts anys a la Seguretat Social es
podria fixar en més de 500.000 milions d’euros.

És evident que, si aquests diners no s’haguessin des-
tinat a despeses impròpies o no pertanyents a la Segu-
retat Social, ningú podria afirmar ni demostrar que no
hi ha diners per pagar als pensionistes ni incrementar-
los la pensió cada any segons l’IPC.

A la carta dirigida al ministre Escrivá, els pensio-
nistes li demanàvem que, abans de qualsevol reforma
de la Seguretat Social –no oblidem que sempre que es
parla de reformar alguna cosa,  l’experiència ens de-
mostra que en realitat es vol dir retallar drets–, tenim
el dret a conèixer la veritat i saber què s’ha fet realment
amb les aportacions dels treballadors i treballadores
en actiu a la Seguretat Social. Per això, tal com li dè-
iem al ministre, volem que es realitzi una auditoria pú-
blica i que l’Estat efectuï les compensacions necessà-
ries. És a dir, que es retornin els diners a la guardio-
la de la Seguretat Social.

L’actual sistema públic de pensions no només és via-
ble econòmicament, sinó que també és un sistema de
repartiment solidari i intergeneracional. Amb les co-
titzacions dels treballadors i les treballadores en actiu,
es paguen les nostres pensions i hi ha moltes persones
que, malauradament, després d’haver cotitzat durant
tota la seva vida, no cobraran la seva pensió.

L’any 2018 van morir a Espanya 74.067 persones
entre 49 i 69 anys. Si tenim en compte la tassa d’ac-
tivitat i el salari mitjà, aquestes persones haurien apor-
tat a les arques de la Seguretat Social més de 9.000

milions d’euros i, desgraciadament, no percebran cap
prestació.

L’1 de març vàrem registrar una altra carta dirigi-
da al mateix ministre. En aquest escrit, li recordàvem
que la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords
del Pacte de Toledo, en la sessió celebrada el 27 d’oc-
tubre de 2020, va aprovar un informe que, entre altres
coses, diu que “s’ha constatat que les cotitzacions socials
continuen sufragant despeses de naturalesa no contri-
butiva que, en sentit estricte, haurien de ser assumides
per l’Estat a través d’aportacions als pressupostos de la
Seguretat Social”.

Assenyala també l’informe que, si les cotitzacions
s’haguessin limitat a finançar prestacions de naturale-
sa estrictament contributiva, s’haurien evitat les tensions
generades per la sobrecàrrega de les cotitzacions i el des-
equilibri pressupostari, ja que les reserves financeres del
sistema haurien sigut suficients per cobrir les presta-
cions pròpies de la Seguretat Social.

Fons del mateix Ministeri i del Tribunal de Comp-
tes quantifiquen en més de 125.000 milions d’euros els
destinats a despeses impròpies en el període 2010-2018.

Per això, la Marea de Pensionistes de Badalona
també hem presentat als grups municipals de la nos-
tra ciutat una proposta de moció perquè es debati i s’a-
provi en el ple ordinari de març la seva adhesió a la
nostra demanda.

Cal que la ciutadania tingui informació clara i fide-
digna de la situació de la Seguretat Social, només així
es posarà fi a la incertesa respecte al futur de les pen-
sions públiques i la seva viabilitat.

Durant anys s’han destinat 
les cotitzacions dels treballadors 

a despeses impròpies

per Pedro Jesús Fernández

Cartes al ministre
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Al ritme de vacunació
actual (300.000 setma-
nals), per Sant Joan tot-

hom de més de 45 anys hauria rebut
com a mínim la primera dosi de la va-
cuna. Comptant que la franja 40-50 és
la més nombrosa en termes absoluts,
a finals de juliol els menors de 40 ja es-
tarien vacunant-se. Fallarà alguna cosa?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy, tristemente, ten-
go que contaros que
he sufrido un episodio de

homofobia compitiendo. Un rival me
ha llamado hasta en dos ocasiones
“maricón”. Es lamentable que estos
comportamientos se den en los recin-
tos deportivos y que además queden
impunes. 

@victorg91

Llibertat d’expressió és
que un negacionista
del virus pugui sortir al

carrer a dir tonteries i no ser detingut
pel que ha dit. Però donar-li antena i
plataforma per ser escoltat no hi té res
a veure. És interpretar que les seves
idees són igual de vàlides que les d’un
científic.

Salvini anirà a judici al
setembre pel cas Open
Arms acusat de segrest

de persones. És una victòria de l’ONG
catalana, que arriba, a més, enmig de
guerres internes de les fiscalies italia-
nes. Algun sector judicial s’obstina des
de fa anys en una croada contra les
ONG de rescat.

@albasidera@RuthGumbau@orioldebalanzo
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Ultimàtum de cinc mesos als veïns 
de la Ciutat Vella afectats pels enderrocs1

2 Una festa medieval diferent

Investigació oberta pel furt a la Guàrdia 
Urbana i nova petició de dimissió a González

La meitat dels residus que la central tèrmica
del Besòs filtra del mar són tovalloletes

L’esport també és economia

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@RafaCabeleira: Que la primera aparición
pública del futuro presidente de la Superliga
sea en un programa que se llama El Chirin-
guito mucha confianza no da, pero bueno.

@agenciaacn: CaixaBank planteja un ERO
que afecta gairebé 8.300 treballadors, el
18% de la plantilla. També vol tancar més de
1.500 oficines a l’Estat, segons els sindicats.

#EROACaixaBank

@324cat: Els llibres i les roses tornaran
als carrers de Barcelona per Sant Jordi. Hi
haurà parades davant de les botigues des
de dimecres i fins al cap de setmana.

#UnSantJordiNormal? #Superlliga

Safata d’entrada

La nostra societat progres-
sa quan els beneficis socials
són per a una majoria. Així

va ser el somni de la Il·lustració del
segle XVIII amb una educació
universal i gratuïta per als nostres
xavals, cosa que va arribar dos se-
gles més tard amb l’escolarització
global del segle XX. 

La història va molt lenta amb
les seves intencions i es regeix pel
principi de tres passos enda-
vant i dos enrere. Ara, amb la Co-
vid, podem anar pensant a ac-
celerar en positiu la història.
Només amb lògica, i sense pre-

Desig després de la Covid
per David Rabadà

judicis i interessos, podem
aconseguir l’objectiu per tal
que la història no es quedi en-
callada de nou. 

Les desigualtats socials vi-
gents i arcaiques es van deure
als grans quadres d’influència.
Així podem desitjar que la
ideologia, el poder i la rique-
sa d’uns pocs regeixin el nos-

tre futur post Covid. En això,
la banca, les oligarquies, la
religió i fins i tot la monarquia
podrien donar el seu do de pit
en pro d’una societat millor
que ho agrairia. 

En cas contrari, la història
seguirà en el seu bucle etern
entre interessos, prejudicis i
ideologies. Algú em sent?
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Els semàfors

L'Ajuntament de Badalona i
representants de fundacions del
complex sanitari de l'Hospital

Germans Trias i Pujol van reunir-se
ahir amb el Govern per abordar la
transformació urbanística que
permetrà l’ampliació i
consolidació del campus. 

pàgina 8Can Ruti

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) va col·laborar 
la setmana passada en dos
projectes de recuperació

mediambiental: la presentació
del nou projecte de refugi de
biodiversitat del Besòs i la

plantada d’espècies a les platges.
pàgines 10 i 11AMB

Una temporada més, 
el conjunt que entrena Óscar
Calatayud s’ha classificat per
a la fase pel títol de lliga. Els
badalonins jugaran la semifinal
del play-offde la Serie A
diumenge de la setmana 
que ve contra els Rivas Osos. 

pàgina 13Badalona Dracs
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Mirada pròpia

1.13 de juny de 2015, dissabte. Fa sol i molta ca-lor. És l’hora de dinar i surten a la plaça els re-
gidors que conformaran el nou govern de Ba-
dalona en representació de Guanyem, ERC i

ICV-EUiA. L’alcaldessa Dolors Sabater ofereix la vara a
la ciutadania amb un somriure, mentre Xavier García
Albiol, l’anterior alcalde, surt de la casa de la Vila per la
porta del darrere (literalment)… Dies d’alta càrrega me-
tafòrica: al balcó, representants d’entitats saluden eu-
fòrics; a peu de carrer, barrejats amb la multitud, els elec-
tes. Hi ha una foto preciosa d’aquest moment, tota il·lu-
sió. Tanmateix, la imatge no mostra la impossible mot-
xilla d’expectatives que carreguem a la nostra esquena.
2. 18 d’abril de 2016. Ens trobem al recinte de l’Es-

corxador, al cor de la Salut. Ada Colau dona el tret de sor-
tida del procés de redacció del Pla d’Actuació Metropolità.
Com convertir les fronteres entre termes municipals en
frontisses? Vet aquí una agenda política de fons per con-
nectar Badalona amb la realitat metropolitana, que es
veu també amb la participació del municipi en l’Asso-
ciació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública, en la
coordinació de ciutats republicanes contra la pobresa
energètica i sobretot en la inclusió de la ciutat al Con-
sorci del Besòs. L’intent, només reeixit en part, de mou-
re una mica la brúixola del debat territorial.
3. 7 de juny de 2016. Comença un procés de parti-

cipació inèdit per volum i ambició: els veïns de Bada-
lona estan cridats a decidir el futur de 14 milions d’eu-
ros… exemple d’una acció de govern que pregunta i in-
clou en la presa de decisions. Un esforç que, malaura-
dament, no té continuïtat en els governs posteriors.
4. 4 de juliol de 2016. Crisi al voltant de Badalona

Capaç després de l’assemblea de Guanyem en què s’a-
corda rebutjar l’opció del Turó de l’Enric. Aquesta és una
de les grans proves d’estrès que ha de passar aquell go-
vern, amb posicions diferents internament i molta
pressió social, però, malgrat tot, també és l’exemple de
la capacitat de resiliència dels regidors que el conformen,
que finalment aconsegueixen recuperar un mínim con-
sens que, amb la complicitat del Departament de Ter-
ritori, millora clarament la proposta inicial.
5. 12 d’octubre de 2016. Querella del PP per haver

obert l’Ajuntament quan, deien, un jutge ens ho prohi-
bia. Inici d’un llarg i absurd laberint judicial. Uns fets que,
en realitat, són pròleg de l’onada de denúncies judicials
vinculades amb la desobediència i l’obertura de locals
públics i que tindran una escalada vergonyosa a partir
de l’octubre de 2017. 

6. 1 d’octubre de 2017. A Badalona obren 34 dels
34 punts de votació habilitats. Missatge potent i sig-
nificatiu. La ciutat viu les mobilitzacions més impor-
tants en dècades.
7.27 d’abril de 2018. L’alcaldessa anuncia a la prem-

sa que se sotmetrà a una qüestió de confiança per apro-
var el pressupost, davant la negativa del PSC a donar-
hi suport –els socialistes addueixen principalment el com-
promís del govern amb el referèndum i contra la re-
pressió. La qüestió de confiança és controvertida inter-
nament, i és evident que és un risc innecessari perquè
PP, PSOE i Cs tenen per prioritat ‘nacional’ ofegar l’e-
mergent republicanisme, que ha posat l’Estat en una si-
tuació delicadíssima. 
8. 18 de juny de 2018. Dos dies abans de la moció

de censura. És l’últim desnonament al qual assisteix com
a regidora responsable l’Agnès Rotger. Un dels molts als

quals ha assistit. Quan falten dos mesos perquè una mo-
ció de censura ens faci fora del govern, posem a dispo-
sició de la ciutat 8 milions d’euros per a polítiques d’ha-
bitatge que malauradament ja no tenim temps d’executar.
Tres anys després, però, el més calent és a l’aigüera. 
9.3 d’abril de 2019. Es presenta l’aposta d’acord am-

pli ERC-Guanyem per concórrer a les eleccions muni-
cipals. Decisió estratègica de gran calat però que, segu-
rament, es planteja sense prou consensos interns i amb
poc temps de madurar-los. És una aposta a curt i mit-
jà termini que busca enfortir l’alternativa republicana a
la ciutat, objectiu clau veient com PP-PSC s’entenen a
la perfecció quan els convé.
10.26 de maig de 2019. L’anomenada Badalona Va-

lenta (Guanyem i ERC) aconsegueix els millors resul-
tats que mai ha obtingut una força republicana com-
promesa amb el dret d’autodeterminació i amb les po-

lítiques de progrés. És evident que no aconseguim el
primer objectiu, evitar el triomf d’Albiol, però no és me-
nys evident el pes polític dels prop de 25.000 vots re-
publicans que converteixen la coalició en primera for-
ça d’esquerres al municipi. Tanmateix, l’aposta d’acord
ampli es trenca cinc dies després de la constitució del
nou ajuntament amb Àlex Pastor d’alcalde. Un tren-
cament al qual s’oposa una part de la secció local, en-
tre els quals m’incloc. El trencament regala al PSC el
lideratge de l’alternativa al saló de plens.
11. 21 d’abril de 2020. L’alcalde Pastor és detingut

per conduir ebri i agredir un mosso. Així acaba un any
de mandat que va començar amb un xantatge i una con-
fiança forçada i, finalment, també malbaratada. Les es-
querres no aconseguim posar-nos d’acord per situar el
PSC al lloc on li pertoca, el de l’alternança. La meva dis-
conformitat (compartida amb la direcció d’ERC nacio-
nal) amb la manera com els meus companys de l’exe-
cutiva gestionen aquelles setmanes esdevé pública… Tot
plegat acaba amb el retorn d’Albiol, en el quart ple d’in-
vestidura que la ciutat viu en 5 anys, eloqüent prova de
la profunditat de la inestabilitat política a Badalona.
12. 6 d’abril de 2021. Ha passat un any i una pan-

dèmia que ho ha canviat tot. Pocs dies abans que es com-
pleixi el meridià del mandat, presento la renúncia com
a regidor amb una sensació agredolça, intentant bus-
car la coherència amb aquell projecte amb el qual em
vaig presentar i que ja no reconec.

I, tanmateix, tinc el convenciment que aquell govern del
canvi va introduir dinàmiques i polítiques perdurables,
malgrat tot assumides pels governs posteriors, com la
tarifació social, el treball polític en clau de l’eix Besòs, la
inversió en habitatge públic, la modernització de l’ad-
ministració, l’aposta per un urbanisme connector i ac-
cessible... Agafo la frase d’en Ricard Vilaregut per des-
criure aquells tres anys de govern: “Menys del que vo-
líem, més del que ens pensem”. Una petja a reivindicar,
amb tota l’autocrítica que calgui, però també amb l’or-
gull que ningú ens hauria de prendre. 

I finalment, també amb una experiència política que
és una de les llavors dels creixents consensos en clau de
progrés en la política catalana (l’acord programàtic en-
tre ERC i la CUP) i un exemple clar de la via àmplia que
mereix el país… i la ciutat. 

Un honor haver-hi contribuït, junt amb tants altres,
i una responsabilitat enorme continuar compromès amb
aquesta idea de suma i transformació.

Fo
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NLes millors
perles

El caçador caçat. Aquesta expressió mai havia estat tan real.Un caçador furtiu ha mort esclafat per un grup d’elefants a
Sud-àfrica, concretament al Parc Nacional Kruger, on un altre
caçador va ser arrestat i un tercer va resultar ferit però va fugir.

Desfer-se de l’única solució a una pandèmia. A Suècia
han hagut de llençar a les escombraries centenars de

vacunes d’AstraZeneca perquè molta gent que tenia cita
per punxar-se la va anul·lar o no s’hi va presentar.

Van comprar al web de l’FNAC mòbils de gairebé 700 eurosper només 120 euros. L’empresa va dir que es tractava d’un
error tipogràfic i va cancel·lar les comandes. Ara el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó als clients.

La Carmen té Alzheimer i viu a una residència. El seu
marit des de fa 66 anys, el Xavier, té permís per visitar-la

un cop per setmana, però ell no en té prou i es planta cada
dia davant d’una finestra per veure-la i fer-li companyia.

LA FOTOFCB

per Oriol Lladó (ERC Badalona)

12 dates per a cinc anys i mig de regidor
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Albiol demana mesures contra
aglomeracions de nit a la platja
SEGURETAT4L’alcalde de Ba-
dalona, Xavier García Albiol,
ha demanat a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) una
reunió per coordinar estratè-
gies davant possibles aglome-
racions nocturnes a les platges
un cop finalitzat l’estat d’alarma.
En una carta dirigida a la presi-
denta de l’ens i alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, el popu-
lar proposa organitzar una tro-
bada amb tots els responsables

dels municipis metropolitans
amb costa per consensuar me-
sures que evitin aquest possible
“caos”, com podria ser l’am-
pliació de l’horari d’obertura
dels locals de restauració.

Albiol considera que les me-
sures vigents de limitació horà-
ria de bars i restaurants són
“contradictòries” i que podrien
provocar situacions “comple-
xes” que requereixen una coor-
dinació entre consistoris.Policia a la platja de Badalona. Foto: Aj.

SANITAT4Pas endavant per a la
culminació del projecte d’am-
pliació del Campus de Can Ruti.
L’Ajuntament de Badalona i re-
presentants de les diverses fun-
dacions que formen part del
complex sanitari de l’Hospital
Germans Trias i Pujol van reunir-
se dimecres amb la Generalitat
per abordar la transformació ur-
banística que ha de permetre el
creixement de les instal·lacions
i dels espais destinats a la recer-
ca i a la docència.

En la primera trobada d’a-
quest nou grup de treball s’ha po-
sat sobre la taula una proposta
d’ampliació del complex sanita-
ri que parteix d’una permuta
urbanística amb uns terrenys
situats a la zona del Turó de
Can Boscà i que estan qualificats
com a equipament. Aquesta mo-
dificació permetria al centre hos-
pitalari expandir-se convertint en
sol edificable l’espai forestal a to-
car de l’actual heliport i sense re-

duir les hectàrees destinades a
zona verda per la seva proximi-
tat amb la Serralada de Marina.

Segons informa en un co-
municat el consistori, la trans-
formació urbanística prevista
tindrà dues fases per respondre
a les diferents necessitats de les
instal·lacions. Per una banda
s’ampliaran urgentment les zo-
nes quirúrgiques –actualment

saturades– i s’intentaran solu-
cionar els problemes de mobili-
tat de l’entorn hospitalari. En un
segon terme, a més llarg termi-
ni, els impulsors volen potenciar
el creixement dels centres de
recerca i de docència per conti-
nuar consolidant el complex de
Can Ruti com un referent de
primer ordre en l’àmbit sociosa-
nitari i d’investigació.

La reunió celebrada dimecres a la sala d’actes de Can Ruti. Foto. Aj.

L’ampliació de Can Ruti avança
per afiançar-se a l’elit sanitària
» Transformar l’entorn permetrà comptar amb més espais de recerca
» La proposta preveu permutar uns terrenys al Turó de Can Boscà

Compte enrere per a la Mobba
amb una proposta alternativa

CULTURA4El futur de l’antiga
fàbrica de la Mobba continua a
l’aire. Amb l’amenaça d’un en-
derroc imminent planant sobre
l’equipament, el grup de treball
que es va conformar per impul-
sar una solució alternativa va
presentar la setmana passada la
seva proposta com un últim bri
d’esperança per fer perdurar el
llegat artístic de l’espai.

Els impulsors de la iniciativa
van decidir fer públic el seu pla-
nejament com una de les al·le-
gacions ciutadanes que es pre-
senten al pla d’inversions 2021-
2024 aprovat recentment per PP
i PSC. La seva proposta parteix
de la rehabilitació bàsica de les

façanes de la fàbrica que donen
als carrers Sant Isidre, Dos de
Maig i Eduard Maristany.
Aquestes obres de reforma im-
plicarien un cost de 800.000 eu-
ros que es finançaria gairebé en
la seva totalitat amb l’estalvi ge-
nerat pel no enderroc de la to-
talitat de l’edifici i per la reduc-
ció de la nova zona verda de
2.700 metres quadrats a 1.700.
Segons calcula el grup de treball,
només caldria ampliar el pres-
supost d’inversions en 200.000
euros i, a canvi, es podria im-
pulsar el reclamat projecte de la
fàbrica de creació mantenint
part de l’edifici com un emblema
del passat industrial de la ciutat.

Investigació oberta pel furt 
a la taquilla d’un guàrdia urbà

POLÈMICA4Els Mossos d’Es-
quadra han obert una investiga-
ció pel polèmic robatori a la ta-
quilla d’un agent de la Guàrdia
Urbana de Badalona. Així ho va
confirmar el consistori en decla-
racions a Badalona Comunica-
ció després que el grup de Gua-
nyem i el sindicat majoritari del
cos reclamessin sense èxit l’o-
bertura d’una Comissió d’Inves-
tigació per esclarir el cas.

En un comunicat, la  forma-
ció denuncia que aquest episodi
forma part d’una “campanya de
criminalització” del govern del PP

contra les activitats sindicals i tor-
na a demanar un cop més la di-
missió de la regidora de l’àmbit
de Seguretat, Protecció Civil i
Convivència, Irene González,
que ja està sent investigada per
una possible vulneració greu de
la Llei Orgànica de Protecció de
Dades (LOPD). 

Des del Sindicat de Funcio-
naris de Policia (SFP) del cos ba-
daloní apunten que els fets po-
drien atemptar contra la llibertat
sindical –ja que la víctima és de-
legat de la secció– i denuncien el
silenci de González al respecte.

Exterior de l’antiga fàbrica Mobba. Foto: Anton Rosa

Covid | Sabater rep l’alta després d’una setmana
L’exalcaldessa de Badalona i líder de la coalició entre la CUP i Guanyem

Catalunya, Dolors Sabater, va rebre divendres de la setmana passada l’alta
després d’una setmana hospitalitzada per coronavirus a l’Hospital Municipal.
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Un refugi de biodiversitat 
per renaturalitzar el Besòs

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet
impulsarà, en col·laboració amb
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), un nou projecte
per convertir el riu Besòs en un
refugi de biodiversitat. Aquesta
iniciativa –finançada per les
dues administracions i que
compta amb un pressupost de
prop d’un milió d’euros–pretén
avançar en la renaturalització de
l’espai fluvial situat al terme
municipal i preveu diferents ac-
tuacions, com la creació de no-
ves zones de vegetació o d’una

llacuna que s’utilitzarà com un
espai didàctic a l’aire lliure.

“Hem retornat la vida al riu,
però no ens podem conformar",
assegura al respecte l’alcaldessa
Núria Parlon, que considera el
nou projecte com un salt quali-
tatiu important respecte a la
primera gran intervenció en
aquest sentit que es va dur a ter-
me al riu fa prop de dues dèca-
des. Parlon confia que la inicia-
tiva esdevingui un factor clau en
la transformació ecològica de la
ciutat i un “revulsiu” per a la di-
namització econòmica i social.

OBRES4L’Ajuntament de San-
ta Coloma ha donat un ultimà-
tum de cinc mesos als veïns de la
Ciutat Vella afectats pels ender-
rocs perquè abandonin els seus
habitatges. A través d’una carta,
el consistori comunica als in-
quilins la decisió de tirar enda-
vant amb la segona fase del Pla
Especial de Reforma Interior
(PERI) del nucli antic i els dona
aquest termini per marxar dels
edificis un cop rebudes les in-
demnitzacions corresponents.

En el document es detalla que
el govern local procedirà al pa-
gament de les indemnitzacions a
les persones que constin com a
afectades per “extinció de drets”
en el projecte de reparcel·lació
abans d’aquests cinc mesos. Des
del consistori també s’apunta
que els veïns amb “dret al re-
allotjament reconegut” podran
romandre a l’habitatge afectat
fins que tinguin a disposició un
nou habitatge de substitució.

La Plataforma Salvem el Bar-
ri Antic ha sortit al pas de la no-
tícia acusant l’executiu encapça-

lat per Núria Parlon d’incomplir
el compromís d’engegar un pro-
cés participatiu que hauria acor-
dat amb l’entitat en l’última re-
unió celebrada fa sis mesos. Des
de la plataforma consideren que
l’administració només vol “ex-
pulsar veïnat per deixar solars
buits” i asseguren que els en-
derrocs previstos comportaran la

pèrdua del nucli històric en favor
de la construcció de nous blocs
de pisos de fins a cinc plantes.

Cal recordar que un jutjat va
admetre a tràmit al gener la que-
rella d’un veí contra tres càrrecs
públics per presumpta revelació
d’informació privilegiada, coac-
cions i prevaricació urbanística
en la segona fase del PERI.

Un edifici afectat per la segona fase de reforma del barri antic. Foto: SOSCV

Ciutat Vella: ultimàtum de cinc
mesos als veïns afectats pel pla

El riu Besòs en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Habitatge | 18 milions per rehabilitar fins a 4.000 pisos
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet preveu invertir 18 milions d’euros en la
rehabilitació de prop de 4.000 habitatges en el marc del nou Pla Local d’Habitatge.
El projecte també contempla ampliar el parc d’habitatge social amb 859 nous pisos.
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Plantada de vegetació a la
platja i neteja  ‘rècord’ al riu

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Sant Adrià, en col·laboració
amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), va impulsar el
passat cap de setmana una plan-
tada de vegetació a les platges
més properes a la desemboca-
dura del riu Besòs. Els partici-
pants d’aquest taller mediam-
biental van poder conèixer, de la
mà de l'expert naturalista i or-
nitòleg Xavi Larruy, les dife-
rents espècies de plantes que
poden viure a les dunes –com el
borró, el lliri de mar o l’alfals
marí– i van reintroduir alguns

exemplars a les zones acordo-
nades de les platges del Litoral i
del Fòrum.

La iniciativa va tenir una
gran acollida entre el veïnat i
també van voler sumar-s’hi re-
presentants d’algunes entitats
locals com la Marea Verde de
Sant Adrià. Precisament, volun-
taris d’aquesta agrupació ja ha-
vien protagonitzat el dia anterior
a la plantada de vegetació una
campanya de neteja del marge
del riu Besòs, on es van recollir
fins a 130 quilograms de residus,
sobretot tovalloletes i plàstics.

CONTAMINACIÓ4Nova veu d’a-
lerta per la presència de residus
a la costa. Durant el 2020, la mei-
tat dels residus que la central tèr-
mica de cicle combinat del Besòs
filtra del mar per al seu funcio-
nament van ser tovalloletes. Així
ho confirma Endesa en un co-
municat, on s’apunta que aquest
tipus de deixalla ja suposa un
50% de les prop de 26,5 tones de
brutícia retirada anualment pels
sistemes de filtratge de l’equipa-
ment situat a Sant Adrià, que uti-
litza l’aigua marina per refrigerar
el condensador.

Segons les dades facilitades
per la companyia, prop d’un 10%
del total de residus que es van
gestionar l’any passat a les ins-
tal·lacions provenia de deixalles
urbanes recollides al medi marí,
on sobretot es van recollir tova-
lloletes i plàstics. La informació
recollida en el balanç d’aquest úl-
tim any permet també relacionar
la presència d’una major con-
centració d’aquests residus a la
costa metropolitana amb els forts
episodis de precipitacions. D’a-

questa manera, el febrer del
2020 es van recollir més de sis
quilos de residus, un volum molt
elevat que va coincidir amb el pas
del temporal Glòria. La quanti-
tat de deixalles filtrades també va
ser més elevada a l’abril, coinci-
dint amb un altre temporal que
va deixar importants precipita-
cions al territori.

Cal recordar que l’aigua ma-
rina que utilitza la central és

captada per tres canonades que
s’endinsen 500 metres mar en-
dins des de la platja. Un cop a les
instal·lacions, l’aigua passa per
uns filtres automàtics que eviten
que entrin cossos estranys a les
canonades i tubs del condensa-
dor. Cada cop són més habituals,
però, les aturades en el funcio-
nament dels filtres per retirar els
residus manualment a causa de
la gran quantitat acumulada.

Tovalloletes i altres residus filtrats a la central tèrmica del Besòs. Foto: Endesa

El 50% de residus filtrats a la
central tèrmica són tovalloletes

La zona de la platja del Litoral on va tenir lloc la plantada de vegetació. Foto: Aj.

Tecnologia | Endesa lliura 60 ordinadors al centre d’adults
La companyia Endesa va fer entrega la setmana passada de 60 ordinadors amb

targeta de connexió a internet al Centre de Formació d’Adults Sant Adrià de Besòs
en el marc d’un projecte amb la Generalitat per reduir els efectes de la bretxa digital.
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Montgat | Tiana

Montgat obre la Festa Major
amb protagonisme ‘sanitari’

CULTURA4La Festa Major de
Sant Jordi de Montgat va ar-
rencar el cap de setmana passat
amb el tradicional pregó, que
aquest any va estar protagonit-
zat per tres professionals sani-
taris del municipi. Mònica Ro-
dríguez, Javier Raduà i Rodrigo
Hernández van donar el tret de
sortida a la festivitat en un re-
coneixement a la tasca de tots els
treballadors del món sanitari
durant aquests mesos marcats
per la pandèmia del coronavirus.

El pregó també va suposar la
llargament esperada represa

dels actes presencials que tin-
dran lloc durant aquests dies de
Festa Major, on alguns espec-
tacles podran comptar amb pú-
blic, sempre respectant els afo-
raments i les mesures de segu-
retat vigents. En aquest sentit,
l’acte inaugural de l’edició d’en-
guany va comptar amb la parti-
cipació de la reputada periodis-
ta montgatina Núria de José i
amb les especials i vibrants ac-
tuacions de la cantant i compo-
sitora tianenca Victòria Riba i de
les joves ballarines de la com-
panyia local Duo Dance.

Assistents al pregó de la Festa Major de Montgat d’enguany. Foto: Aj.

Montgat |Troba 20 dels dracs amagats als comerços 
L’Ajuntament de Montgat, l’Associació de Comerciants i el Mercat han impulsat una
campanya de promoció del comerç per Sant Jordi. Més de 45 establiments amagaran
un drac als seus aparadors i qui en trobi almenys 20 podrà optar a diversos premis.

MOBILITAT4La possible pacifi-
cació de l’avinguda Isaac Albéniz
de Tiana ha tornat a primera lí-
nia aquesta setmana. En un co-
municat, el consistori anuncia-
va que l’Institut de Govern i Po-
lítiques Públiques (IGOP) col·la-
boraria amb l’administració per
sotmetre a debat ciutadà aquest
projecte, que ja va aixecar mol-
ta polseguera el passat juny,
quan l’executiu encapçalat per
Marta Martorell va haver de fer
marxa enrere després del ma-
lestar manifestat per alguns ve-
ïns de la zona.

Segons apunten des del go-
vern local, les converses amb l’I-
GOP –un centre de recerca de-
penent de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB)– es-
tarien a punt de culminar en un
“conveni d’assessorament” per
poder desenvolupar i supervisar
aquest debat obert que ha de de-
terminar el futur d’aquesta ar-
tèria del municipi. A l’espera
de la confirmació oficial de l’a-
cord amb l’institut, el consisto-
ri ja hauria presentat aquesta

setmana la proposta a un grup
de comerciants afectats, que
haurien manifestat incertesa da-
vant la falta de detalls sobre el
projecte concret de pacificació de
l’avinguda.

Cal recordar que el primer in-
tent de pacificar la via va quedar
en punt mort a mitjans de juny
del 2020 a l’espera de poder con-

sensuar una nova proposta que
pugui satisfer tant els interessos
dels veïns com els dels comer-
ciants. El polèmic plantejament
inicial –que preveia l’inici de
les obres a principis de mes–
contemplava la instal·lació de
dos semàfors per al control del
trànsit entre els carrers de Sant
Jaume i d’Antoni Clapés.

L’avinguda Isaac Albéniz en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

La pacificació d’Isaac Albéniz
podria sotmetre’s a debat obert
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L’Industrias Santa Coloma cele-
brarà la Diada de Sant Jordi ju-
gant a futbol sala... i amb un
dels partits més exigents de la se-
gona volta. L’equip de Javi Ro-
dríguez rebrà, demà a les vuit del
vespre, el Palma Futsal al Pave-
lló Nou en un partit que serà un
nou capítol en la persecució co-
lomenca de les posicions de play-
off pel títol.

El conjunt balear és el segon
classificat (i a la seva plantilla hi
ha l’excapità Rafa López), però
l’Industrias afronta el partit en un
bon moment. Els de Santa Colo-
ma han sumat vuit dels últims 12
punts (dues victòries i dos em-
pats) i sobretot han aconseguit
fer-se forts a casa. De fet, l’última
derrota que els colomencs han
hagut de lamentar jugant com a

locals és del primer partit d’aquest
2021, el 4 de gener, un 2-3 con-
tra el Sala 10 Zaragoza.

Rodríguez seguirà tenint la
baixa del porter Mario Almagro,
amb un trencament parcial a
l’adductor de la seva cama es-
querra, que el farà estar fora de
combat, com a mínim, fins a fi-
nals del mes que ve, de manera

que Lluís Sanguino, el titular del
filial, seguirà en dinàmica del
primer equip i entrarà a la con-
vocatòria per al partit.

Un cop més, a les graderies
del Pavelló Nou podrà haver-hi
públic. El club va anunciar abans-
d’ahir que no posarà a la venda
entrades, ja que socis i abonats te-
nen preferència.

El de demà serà un dels partits més durs del tram final de curs. Foto: ISC

Examen a la vista: l’Industrias
rep la visita del Palma Futsal
» Els colomencs volen seguir aspirant al ‘play-off’ fent-se forts 
com a locals i no perden cap partit a casa des del dia 4 de gener

Domínguez, subcampiona
d’Europa amb l’Avenida

BÀSQUET4A les portes de la
seva quarta Eurolliga. La base
montgatina Silvia Domínguez no
va poder tornar a proclamar-se
campiona d’Europa diumenge
passat, ja que el seu equip, el Per-
fumerías Avenida, va perdre la
gran final contra l’Iekaterinburg
rus (68-78) a Istambul.

Domínguez va ser titular i la
gran responsable de la direcció de
joc del conjunt de Salamanca i va
disputar més de 26 minuts de la
final, però no va anotar cap punt
(0 de 3 en tirs de dos punts i 0 de
3 en tirs de tres punts). La de

Montgat va acabar el partit amb
tres assistències i tres rebots,
però no va poder evitar la derro-
ta contra un equip farcit de juga-
dores de la WNBA.

La jugadora, que a finals de ge-
ner va complir 34 anys, va fer una
piulada hores després de la der-
rota amb el text “Orgullosa” i
una fotografia de les seves com-
panyes i de l’staff tècnic de l’equip.
Domínguez, doncs, segueix amb
tres Eurolligues al seu palmarès,
guanyades entre 2010 i 2013 amb
tres equips diferents: Avenida,
Ros Casares i Iekaterinburg.

La Penya vol canviar la seva
dinàmica negativa a l’Olímpic

Després de perdre quatre
dels últims cinc partits de lli-
ga i veure com sobretot l’U-

nicaja i el BAXI Manresa s’acos-
ten, el Joventut de Carles Duran
vol frenar la mala dinàmica bas-
quetbolística de resultats en el
partit d’aquest dissabte a tres
quarts de nou del vespre a l’O-
límpic contra el Tenerife.

El conjunt insular ocupa ac-
tualment la tercera posició (i
amb un partit pendent) i ja té cer-
tificada la seva presència en la
pugna pel títol gràcies al seu sal-
do provisional de 24 victòries i

només sis derrotes. Xabi López-
Arostegui, Demetrius Jackson i
Arturs Zagars seguiran fora de
combat, mentre que Duran ha
pogut recuperar Ferran Bassas i
Shawn Dawson, els altres juga-
dors que arrossegaven molès-
ties en els últims partits.

S’ESCAPA EL MATX A MADRID
Els verd-i-negres, però, segueixen
competint en grans partits i van
tornar a fer-ho diumenge passat
a Madrid. La Penya va dominar
durant bona part, però va caure
en el darrer quart (101-92).

Els Dracs jugaran la semifinal
de la lliga contra Rivas Osos

La semifinal ja està
servida. Els Dracs
de Badalona ja sa-

ben que es jugaran l’accés al par-
tit pel títol de la màxima catego-
ria del futbol americà estatal
contra els Rivas Osos. Els d’Ós-
car Calatayud es veuran les cares
contra el conjunt madrileny en un
matx que es jugarà diumenge de
la setmana que ve, el 2 de maig,
a les 11 del matí a Badalona.

Els badalonins van tancar la

fase de grups amb la setena vic-
tòria contra els Black Demons
de las Rozas (27-6) en un partit
intranscendent, ja que els dos
conjunts ja tenien assegurada la
classificació per als partits de-
cisius de la temporada. De fet, el
tècnic badaloní va aprofitar per
provar variants en el planteja-
ment del partit, com situar l’a-
lemany Niko Lester a la direcció
del joc, per aprofitar la seva po-
tència en el joc terrestre.

La de Montgat no va poder sumar el quart títol. Foto: Álex López / CB Avenida

Foto: FEFA

Bàsquet | Els tres equips d’EBA mantenen la categoria
L’AE Badalonès, els Maristes Ademar i el filial de la Penya seguiran a la lliga
EBA el curs que ve. Els dos primers equips ja han posat el punt final a aquest

curs, mentre que el filial verd-i-negre ho farà demà passat a Saragossa.

Pau Arriaga
SANTA COLOMA
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La Cris i el Dani s’estimen, s’acaben de
comprar la casa dels seus somnis i estan
a punt de fer el pas per crear una famí-
lia. Els amics de la Cris estan convidats a
sopar a casa seva, malgrat que no els cai-
gui gens bé el Dani. Potser per això es
desencadenarà una autèntica lluita de
tots contra tots.
Al teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Sopar amb batalla
Jordi Casanovas

V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada) és el
novè àlbum de Love of Lesbian. La for-
mació liderada per Santi Balmes va gra-
var les dotze cançons que formen el disc
abans de la pandèmia, però no han per-
dut pes en el context actual. “(El disc) es
va avançar a nosaltres, ha estat més llest
que ningú”, han dit els integrants del grup
en una entrevista concedida a l’ACN.

Música

La Cassie era una jove prometedora,
però el futur brillant que tenia al davant
es va veure truncat per un esdeveniment
traumàtic. Ara la seva vida no és com s’es-
perava i ha decidit fer justícia pel seu
compte, venjant-se dels culpables. L’ac-
triu Emerald Fennell s’ha estrenat com a
directora amb un film nominat a cinc Os-
cars, inclosos millor pel·lícula i direcció.

Pelis i sèries

Una joven prometedora
Emerald Fennell

V.E.H.N.
Love of Lesbian

Art estatunidenc 
L’exposició ‘El somni americà. Del pop a l’actualitat’,

instal·lada al CaixaForum de Barcelona, ofereix una visió
general del desenvolupament de l’art gràfic als Estats

Units des del 1960 fins als nostres dies. La mostra dedica
una atenció especial a figures clau com Andy Warhol, Jas-
per Johns, Roy Lichtenstein i Robert Rauschenberg. Les
obres provenen majoritàriament de la col·lecció del Bri-
tish Museum i s’hi poden veure peces de totes les ten-

dències artístiques sorgides al llarg d’aquests anys. Es pot
visitar de dilluns a diumenge fins al 13 de juny.

I S O N A  P A S S O L AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser productora, guionista i directora de cine 
Ha estat presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català 8 anys

Famosos

Rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest
Fa un mes va començar a presidir l’Ateneu Barcelonès

Felicitacions i desitjos de sort i encerts
La feliciten pel premi i l’encoratgen en la seva nova etapa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’Ismael, professor de llengua i literatu-
ra, es troba un dia amb una antiga veïna.
A poc a poc, comencen a intimar, fins que
una altra trobada aparentment casual, ara
amb el conserge de l’institut on treballa,
porta l'Ismael a una situació límit, de con-
seqüències traumàtiques. L’autor de Jo
confesso torna a les llibreries amb una no-
vel·la imprescindible per Sant Jordi.

Llibres

Consumits pel foc
Jaume Cabré

| Edificis amb sentiments
Buildings Have Feelings Too! (“Els edificis també tenen sentiments”) és un
joc de gestió de ciutats una mica diferent. Per a PS4, PS5, XOne i XSX.
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ÉS FAMOSA PER...

Productora, guionista i directora de cine-
ma, presidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català i ara també de l’Ateneu Barcelonès
(entitat que, per cert, mai abans havia

presidit una dona). Tot això és Isona Pas-
sola (Barcelona, 1953), que acaba de re-
bre el Premi d’Honor del BCN Film Fest.
Es tracta d’un reconeixement a la seva

trajectòria com a productora de pel·lícu-
les com Pa negre o Incerta glòria, però

també a la seva tasca al capdavant de l’A-
cadèmia en els últims vuit anys. Una tas-
ca que està a punt d’arribar a la seva fi, ja
que Passola va entomar fa un mes un

nou repte liderant l’Ateneu Barcelonès i,
tal com ella mateixa ha reconegut en una
entrevista a Catalunya Ràdio, no vol ni
pot “assumir tantes responsabilitats”.

Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TIPUS

Evita estar a l’aire lliure a les hores de màxima concentració 
de pol·len: de 5 a 10 del matí i de 7 de la tarda a 10 de la nit

HÀBITS

HORARI

MASCARETA

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

i SALUT

Per a qui té al·lèrgia al pol·len, la primavera és sinònim de
mocs, esternuts, ulls plorosos... En definitiva, de sensa-
cions desagradables que no apareixen als poemes dedi-

cats a aquesta estació de l’any. El Departament de Salut de la
Generalitat, a través del Canal Salut, ofereix alguns consells de
prevenció per als al·lèrgics al pol·len. És important saber quin ti-
pus de pol·len et provoca al·lèrgia per evitar estar a prop de les
plantes que el produeixen. Si has de sortir a l’aire lliure, intenta
no fer-ho a les hores de màxima concentració de pol·len: de les
5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores. Evita tam-
bé desplaçar-te en moto o en bici i, si vas en cotxe, no abaixis
les finestres. A casa, sobretot durant la nit, tingues també les fi-
nestres tancades. A l’hora d’estendre la roba, millor fes-ho dins
de casa perquè no s’hi acumuli pol·len. 
Aquesta és la primera primavera pandèmica sense confina-

ment domiciliari. La mascareta pot ser una aliada dels al·lèrgics,
perquè fa de barrera i evita que el pol·len entri en contacte amb
el nas. Ara bé, els ulls queden al descobert, evidentment. En
aquest cas, poden ajudar les ulleres (de sol o de veure-hi).

Primavera: època d’al·lèrgies

És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia 
per evitar estar a prop de les plantes que el produeixen

Les claus

Estén la roba a dins de casa, tanca les finestres sobretot a la nit 
i, si pot ser, no et desplacis en bicicleta o en moto  

Pot ser una bona aliada per fer de barrera i evitar 
el contacte del pol·len amb el nas (no amb els ulls, és clar)
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