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Daltabaix 
polític
Álex Pastor dimiteix després de ser detingut per resistència 
a l’autoriat i negar-se a fer la prova d’alcholèmia

Abans del 12 de maig, 
s’ha de triar un nou 
alcalde/ssa

Albiol i Sabater es 
tornen a postular per 
tenir l’alcaldia

Badalona torna al 
primer pla mediàtic
per una crisi política 
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Dimiteix Álex Pastor després d’haver 
conduït begut i agredir dos agents
dels Mossos
El cas obre un gran daltabaix politic i mediàtic i el relleu de Pastor arribarà abans del 12 de maig
En estat de xoc. Així van quedar-se 
molts badalonins i badalonines al llegir 
la notícia, la mateixa nit de dimarts, a les 
xarxes socials. L’alcalde de Badalona, 
Álex Pastor havia estat detingut al barri 
de l’Eixample de Barcelona. Tot plegat 
passava pels volts de les deu de la nit 
al carrer Consell de Cent, quan una pa-
rella d’agents el van aturar mentre ana-
va en cotxe. Abans de la seva detenció, 
el seu vehicle anava fent ziga-zagues, 
pujant al carril bici i donant cops a les 
barres separadores. En el moment que 
els Mossos s’hi van dirigir a ell, li van 
reclamar la documentació, Pastor els hi 
va entregar un carnet de PSC. Els poli-
cies li van demanar que sortís del vehi-
cle, moment en què els va agredir. En 
l’atestat policial no figura que fes una 
mossegada a l’agent. Finalment el van 
reduir. L’alcalde es va negar a fer-se la 
prova d’alcoholèmia. Després de passar 
una estona per l’ambulatori del carrer 
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Manso, on va negar-se a fer cap prova 
per comprovar el seu estat, Pastor pas-
sava la nit al calabós de la Comissaria 
de les Corts. Durant la matinada, i amb 
l’arribada del seu advocat, signava una 
carta de renúncia a l’alcaldia, i a tots 
els seus càrrecs dins del PSC i posava 
fi a una etapa com a alcalde, des del 
juny 2018. De fet, pocs minuts després 
de saltar la notícia als mitjans, en un 
breu comunicat, els socialistes catalans 
van suspendre a Pastor de tots els seus 
càrrecs i militància del partit. L’endemà, 
el llavors exalcalde va sortir en lliber-
tat provisional després d’acollir-se al 
seu dret a no declarar davant del jutge 
i que la fiscalia no hagués demanat cap 
mesura cautelar. Badalona tornava a ser 

diana de tots els mitjans nacionals, i 
fins i tot algun internacional, i la ciutat 
era TT nacional a Twitter durant moltes 
hores. A la Casa de la Vila, dimecres 
al matí, tot i el confinament, el govern 
municipal feia una roda de premsa ur-
gent amb la primera tinenta d’alcaldia, 
Aïda Llauradó i el quart tinent d’alcal-
de, Rubén Guijarro. Els dos membres 
del govern local anunciaven que Pastor 
havia renunciat per carta al seu càrrec. 
En la mateixa carta i el ja exalcade deia 
que la dedicació política l’havia afectat 
emocionalment: “M’ha dut a fer coses 
de les quals em penedeixo”. En aques-
ta primera roda de premsa, el govern 
anunciava que Aïda Llauradó serà l’al-
caldessa accidental fins a la convoca-

tòria del ple d’investidura del nou al-
calde o alcaldessa, com a màxim el 12 
de maig. Ja durant la nit i matinada, les 
xarxes socials bullien i els represen-
tants polítics lamentaven els fets. 

De fet, la mateixa nit, Xavier Garcia Al-
biol i Dolors Sabater ja es postulaven 
per ocupar la cadira d’alcalde. Badalo-
na torna al mes de juny de l’any passat, 
on les forces polítiques s’han de posar 
d’acord per trobar qui ocuparà l’alcal-
dia. A diferència del juny passat, estem 
enmig d’un estat d’alarma pel corona-
virus i els polítics locals han de trobar 
una solució per evitar que la crisi, tant 
sanitària com política, agafi una volada 
insostenible.

24/04 al 07/05/2020

Partit Popular ERC Guanyem Badalona

Partit Socialista JxCAT En Comú Podem

Els partits de Badalona prenen posició després
de l’incident de Pastor

Des del minut 1, un cop coneguda la notícia 
sobre l’incident protagonitzat per Àlex Pastor, 
tant Xavier García Albiol, PP, com Dolors 
Sabater, Guanyem, van postular-se per aga-
far les regnes de la ciutat i presentar la seva 
candidatura. L’endemà, Albiol, assegurava 
que era conegut per tothom que Pastor era 
una persona que tenia problemes de de-
pendència. Així ho va dir en declaracions al 
programa El Món a Rac 1. “Era esperable, de 
la manera que ha passat ha estat molt heavy 
però era esperable”, va afegir. Davant la si-
tuació actual, Albiol aposta per un “govern 
el més ampli possible” liderat per ell que, 
segons recorda, és el candidat més votat 
en les últimes eleccions municipals. Per la 
seva part, l’exalcaldessa i líder de Guanyem 
Badalona En Comú, Dolors Sabater, va donar 
per fet que el PSC sabia que l’alcalde de Ba-
dalona, Àlex Pastor, no estava en condicions 
per liderar la ciutat. De fet, va afegir que “en 
converses en privat tothom ho sabia”, tam-
bé en declaracions a Rac1. Aquest dijous, 
Guanyem, ERC-Avancem Més i Junts per 
Catalunya feien un comunicat conjunt on tan-
caven files al voltant de Sabater. El comunicat 

explica que dimecres els representants dels 
tres grups municipals que signen el manifest 
ja van expressar el seu suport a la candidata i 
els tres partits han signat 5 punts d’acord que 
proposen al PSC per la formació d’un nou 
govern de majoria progressista a Badalona. 
Per la seva part, el quart tinent d’alcalde, el 
socialista Ruben Guijarro ha admès en una 
entrevista a Rac1 que “el projecte dels socia-
listes segueix vigent”. Guijarro ha considerat 
que aquest episodi ha estat en l’esfera priva-
da de l’excalde Pastor. No és un cas de mala 
gestió, ni de govern, ni cap cas de corrupció”. 

La partida per l’alcaldia torna a la 
casella de sortida 
El rellotge comença a comptar. Abans del 12 
de maig, tot just després de Sant Anastasi, hi 
haurà nou alcalde o alcaldessa. De moment, 
tot plegat sembla un Déja vu. El relleu de Álex 
Pastor a l’alcaldia no el pot decidir l’actual 
govern municipal, format pel PSC i En Comú 
Podem. Recordem que Pastor va arribar a ser 
alcalde, el passat mes de juny, amb els vots 
de Guanyem, ERC, Junts, En Comú Podem i 
el mateix PSC. Els partits que van donar su-
port a Pastor –tots menys el PP– haurien de 

tornar al punt de partida. Entre el PSC i Co-
muns, ara el govern, i els vots d’ERC, JxCat 
i Guanyem Badalona haurien de negociar un 
nou candidat de consens que fos capaç de 
sumar 14 vots al ple. Les tensions polítiques 
durant el primer any de mandat, però, com-
pliquen encara més un acord que ja va ser 
in extremis per afrontar el ple d’investidura 
del passat mes de juny. Si l’acord no arribés, 
l’alcaldia recauria automàticament en la força 
més votada, el PP, i Xavier Garcia Albiol tor-
naria a ser, per aquesta via, alcalde de Bada-
lona. Des de dimecres, i sobretot virtualment, 

 Carta de disculpa d’Álex Pastor
Per la seva banda, l’exalcalde Pastor va en-
viar una carta a l’Ajuntament on, a més de 
la renúncia, va voler expressar les seves 
disculpes pels fets. Pastor va assegurar en 
l’escrit haver-se vist superat per les circum-
stàncies i va expressar “l’honor” que suposa 
per a ell haver treballat per a la ciutat: “És el 
màxim al qual pot aspirar un polític”. Amb 
tot, els fins ara companys de govern no van 
estalviar els retrets. Guijarro, del PSC, as-
segurava que l’actitud de Pastor és “incom-
patibles amb l’exercici de qualsevol càrrec 
públic”, mentre que Llauradó va titllar els 
fets de “molt greus”. En el moment d’aquesta 
roda de premsa, cap d’ells havia pogut parlar 
encara directament amb Pastor, que conti-
nuava detingut a la Comissaria de les Corts.  

Guanyem, ERC i Junts tanquen files i aposten per Sabater 
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Casella de tornar a començar  
EDITORIAL

ja han començat les trobades polítiques, i 
també les especulacions, de qui acabarà to-
cant la vara d’alcalde.  El ple d’investidura del 
nou alcalde o alcaldessa de Badalona serà 
el 12 de maig, com a màxim. Des d’aquest 
dimecres s’activa el calendari per rellevar 
Pastor en el càrrec i en un termini màxim de 
deu dies s’ha de donar compte al ple de la 
seva renúncia. Posteriorment s’obrirà un altre 
termini màxim de deu dies més per celebrar 
el ple d’investidura. Com a màxim, el ple 
s’hauria de celebrar el dimarts 12 de maig, 
recordant que l’11 serà festiu local a Badalo-
na, Sant Anastasi. 

Dos plens que s’hauran d’adaptar
a l’actual situació 
Aquest mateix divendres la Junta de Porta-
veus a l’Ajuntament de Badalona mantindrà 
una reunió en què abordarà les possibles 
dates en què se celebraran els dos plens 
previstos per a aquest mes de maig. El pri-
mer ha de servir per formalitzar la renuncia 

d’Àlex Pastor i el segon per investir el nou 
alcalde. L’actual alcaldessa accidental, Aïda 
Llauradó,  ha recordat que un cop tingui 
lloc la primera sessió, l’executiu local tin-
drà deu dies per convocar la investidura. 
“No és només un tràmit, sinó que té una 
conseqüència a nivell de terminis”, ha as-
senyalat. Llauradó també ha comentat que 
encara s’està estudiant el format que tindrà 
el ple d’investidura. “La idea és que sigui 
presencial i que els regidors estigui repartits 
per la sala”, ha comentat l’alcaldessa acci-
dental que ha dit que podria haver alguna 
part per videoconferència i que tot dependrà 
“de com evolucionen les mesures de confi-
nament”. Llauradó ha admès que la situació 
d’acord a dia d’avui “és nul” i ha dit que no 
farà una convocatoria precipitada. “Faré tot 
el possible per evitar un ple d’infart com el 
de 2019 que no és el que necessita la ciu-
tat”. En qualsevol cas, en un màxim de 20 
dies, el 12 de maig, Badalona tindrà nou 
alcalde o alcaldessa.

Punt de partida. Ara toca tornar a la casella 
d’inici i com un joc de taula els participants 
han de posicionar-se per guanyar aquest 
joc. Hi ha concursants que surten en avan-
tatge i d’altres que hauran de sumar per a 
poder guanyar. La situació política a Bada-
lona bé la podríem comparar amb aquest 
joc de taula, tot i que la ciutat sembla que 
ha caigut a la casella maleïda de tornar a 
començar. Analitzem els participants, i les 
estratègies de joc per poder arribar a la final 
i aconseguir la vara d’alcalde. 
La possibilitat d’anar tots els partits 
junts menys el PP, que quedaria al 
marge, seria una d’aquestes opcions. Com 
el passat mes de juny, i ara també, l’acord 
costarà de trobar per qui ha de liderar la 
ciutat. L’opció de Dolors Sabater, tot i que 
Guanyem, ERC i Junts ja s’han posicionat 
a favor d’’ella, ha de tornar a sumar al PSC. 
Els socialistes van fer fora a Sabater el juny 
del 2018 i ara no sembla que el PSC opti 
per donar-li suport. Les diferències ideolò-
giques i la poca confiança per treballar con-
juntament entre les cinc formacions fa molt 
difícil de poder sumar tots aquests partits 
per governar la ciutat. 
Reeditar el tripartit del 2015 entre 
Guanyem, ERC i Comuns (antigament 
ICV-EUiA), amb la possible suma de JxCAT 
i el suport del PSC des de fora també po-
dria entrar a les travesses. En aquest cas, 
per rebre el possible suport del PSC, l’al-
caldia hauria de ser per Aïda Llauradó i no 
per Sabater. Aquesta opció és força difícil 
perquè implicaria moure massa fitxes. 
El covid pot salvar l’actual govern. 
Badalona necessitarà donar continuïtat a 

l’acció de govern perquè tot fa preveure que 
entrarem en una gran crisi econòmica i so-
cial.  Amb la crisi post Covid19, si hi hagués 
canvi de govern pel mig, molts processos 
s’aturaran i Badalona no pot perdre més 
temps. Un altre valor afegit seria continuar 
amb la calma institucional que es va instaurar 
a la ciutat des de que es va fer la moció de 
censura al 2018 deixant de costat a Sabater i 
Albiol. En aquesta hipòtesi la posició d’ERC i 
JxCAT tindrà molt a dir perquè podria condi-
cionar de manera individual o conjuntament 
a Guanyem perquè, en cas que acabi donant 
els seus vots a una altra formació, decidirà 
l’alcaldia. Aquí s’obre la possibilitat que 
l’actual alcadessa accidental, Aïda Llauradó, 
continuï en el càrrec tot i que els socialistes 
defensen que els fets de Pastor són puntuals 
i que no tenen res a veure amb la gestió del 
govern en aquest mandat i per tant reclamen 
la continuitat del PSC a l’alcaldia. Aquesta 
opció necessitaria d’estabilitat per la resta del 
mandat, fins el maig del 2023.
La darrera opció, si no hi ha acord entre 
aquestes formacions, serà el retorn d’Al-
biol a l’alcaldia. El PP té 11 regidors, i 
tot i no tenir majoria absoluta, podria anar 
pactant diverses claus del futur govern amb 
només un partit que li donés suport. No és 
cap secret que molts votants socialistes, 
que en les eleccions generals voten PSC-
PSOE, escullen a Albiol en les municipals 
i la resta té més preferència per Albiol que 
per Dolors Sabater.
Com un joc de taula, i d’estratègia, queda 
molta partida per endavant i sent la vara 
d’alcalde de Badalona la que està en joc tot 
és possible i tot pot passar.
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Un hotel que cedeixi 
les seves instal·lacions per 
tenir cura de les persones 
no s’hauria de preocupar 
per quanta energia 
consumeix. 

Informa’t a naturgy.cat

Oferim subministrament d’electricitat 
i gas sense cost a aquells hotels i 
residències que cedeixin les seves instal·lacions 
a la Sanitat Pública. I tots a Naturgy, 
continuarem treballant per posar-t’ho 
una mica més fàcil. 

AMIC_Diari BDN_Covid-19_(225x312)_Hotels med.indd   1 7/4/20   12:27

24/04 al 07/05/2020
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Badalona registra gairebé 1.600 positius “oficials”
i els hospitals comencen a baixar el ritme
L’Hospital Germans Trias i Pujol dona l’alta al pacient 1.000 per la Covid-19
En només un mes i mig tot ha canviat. L’arri-
bada de l’estat d’alarma, i de la pandèmia de la 
Covid-19 ha canviat les nostres vides. També 
els hospitals de Badalona han vist transformat 
els seus espais i les seves prioritats. A Bada-
lona, tant l’Hospital Germans Trias i Pujol com 
l’Hospital Municipal han dedicat gairebé tots 
els seus esforços a la lluita contra el coronavi-
rus. Els dos hospitals badalonins, a diferència 
d’altres hospitals del territori, han optat per 
no oferir dades sobre el nombre de pacients 
ingressats ni tampoc defuncions. Pel que fa 
a Can Ruti, l’hospital s’ha ampliat per tota la 
muntanya, amb nous espais per ingressats 
tant dins del mateix hospital com a l’edifici de 
l’institut Guttmann. Durant aquesta setmana, 
segons dades de l’hospital badaloní, el nom-
bre d’ingressats ha baixat un 30%, respecte a 
les darreres setmanes i a les urgències ja no hi 
entren tants malalts per la Covid-19. La sanitat 
ha començat a notar les setmanes de confina-
ment a casa dels ciutadans. Justament l’hos-
pital Germans Trias ha donat d’alta aquest di-
lluns el pacient número 1000 de la Covid-19. 
Es tracta d’un home de 65 anys que portava 
ingressat a l’Hospital des del passat 25 de 
març i que ha superat la malaltia després d’es-

tar ingressat al Servei de Medicina Interna. La 
direcció de l’hospital va obsequiar el pacient 
amb un ram de flors, en el que va represen-
tar un emotiu moment de reconeixement tant 
pel pacient com pels mateixos professionals 
de l’hospital. El primer pacient amb Covid-19 
va ser diagnosticat a Can Ruti el 9 de març. 
Des de llavors, l’hospital s’ha transformat i ha 
ampliat el seu parc de llits, especialment de 
crítics, per donar resposta a l’alta demanda 
assistencial durant la pandèmia. Actualment ja 
s’han donat més de 170 altes de les àrees de 
crítics de l’Hospital. “Els esforços dels profes-
sionals han fet possible que, en poc més d’un 
mes, tinguem més de mil pacients recuperats 
de la Covid-19”, explica Antoni Dávalos, di-
rector del centre. 

Quants casos positius
 hi ha a Badalona per la Covid-19?
Saber quants casos exactes hi ha és molt 
complicat, tenint en compte la manca de testos 
disponibles. Segons dades del Departament 
de Salut, aquest dijous 23 d’abril, a Badalona 
hi havia 1.598 positius, persones que s’han fet 
el test, 39 persones més que feia 48 hores. Per 
altra banda, com a novetat, el Departament de 

Salut donava a conèixer les dades de perso-
nes que presenten símptomes i que un pro-
fessional ho ha pogut classificar i verificar. A 
Badalona, segons aquestes dades, hi ha 2.942 
persones amb símptomes de la Covid-19. 

L’Ajuntament fa 150 testos a les resi-
dències de la gent gran de Badalona
El Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya ha portat a terme, a través de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) i de Badalona 
Serveis Assistencials (BSA), un total de 157 

proves PCR per a la detecció de la Covid19 a 
les residències gestionades per l’Ajuntament 
de Badalona. Aquests tests s’han practicat al 
personal i als usuaris i les usuàries de les 
5 residències de la ciutat gestionades per 
l’Institut Municipal de Serveis Personals de 
l’Ajuntament de Badalona.14 residents han 
donat negatiu a la prova de la Covid19, 74 es 
troben pendents dels resultats i 4 han donat 
positiu.El test PCR s’ha practicat a 68 pro-
fessionals sanitaris d’aquestes instal·lacions 
amb 7 resultats negatius, 55 pendents i 3 
positius.

Imatge del pacient “número 1.000” donat d’alta per Covid-19 a Can Ruti
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El petit comerç a domicili guanya adeptes 
en ple confinament 
Molts establiments han optat per oferir aquest servei
El confinament ha fet canviar els hàbits 
de consum de la població i ha provocat 
que molts ciutadans han optat perquè 
els aliments, o allò que necessitin, arri-
bin a casa. Això ha comportat canvis en 
el servei que ofereixen els establiments 
de productes essencials, que s’han hagut 
d’adaptar a les noves rutines dels com-
pradors. En general, tant supermercat com 
petit comerç s’han reconvertit per no per-
dre clients i satisfer les necessitats de les 
persones més vulnerables. Consultats per 
aquest diari , petit comerç i supermercats 
asseguren que les vendes han augmentat, 
respecte a un mes de març o abril habitual. 
Els establiments de la ciutat que habitual-
ment tenen servei a domicili han augmen-
tat considerablement els seus serveis. De 
fet, moltes d’aquestes botigues han tingut 
nous clients gràcies al servei a domicili. 
D’altra banda, establiments, sobretot d’ali-
mentació, han posat en marxa aquest re-
partiment a domicili que fins ara no feien. 
Els botiguers han explicat que s’han hagut 
d’adaptar molt ràpidament i sobretot uti-
litzant el sistema WhatsApp per comuni-

car-se amb els clients. Molts ciutadans fan 
les seves comandes als establiments per 
aquest sistema, sobretot els aliments que 
ofereixen el petit comerç. Els supermer-
cats opten per pàgines web per poder fer 
les comandes. 

Atenció especial per les persones
més vulnerables
Molts supermercats i botigues de Bada-
lona ofereixen serveis a domicilis espe-
cífics per a persones gran que no poden 
desplaçar-se. 

A moltes botigues poden trucar i un 
repartidor ho porta a casa de manera 
gratuïta. Per la seva part, hi ha super-
mercats que han creat horaris especials 
on només hi poden comprar els majors 
de 70 anys. 

Imatge del carrer Canonge Baranera buit, durant aquests dies de confinament

qual es troben especialment els conductors de 
la flota operada per Tusgsal. El Servei Mèdic 
propi de Tusgsal, dirigit pel doctor Carles 
Salas, ha dut a terme contactes amb l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol i el seu servei de 
malalties infeccioses liderat pel doctor. Bona-
ventura Clotet, servei de primer nivell a Cata-
lunya, Espanya i Europa. També ha contactat 
directament amb el doctor Roger Paredes, cap 
d’aquest servei i amb el doctor Oriol Mitjà, una 
de les figures mèdiques i científiques europees 
més notables en la lluita contra el coronavirus.

L’empresa de transport badalonina, Tusgsal ha 
posat en marxa un programa de prospecció de 
prevalença puntual del coronavirus a tots els 
seus treballadors i treballadores mitjançant 
un estudi serològic. Aquest  estudi permetrà 
conèixer i determinar si una persona ha es-
tat en contacte recent o passat amb el virus. 
D’aquesta manera es podran prendre decisions 
en funció dels resultats obtinguts. L’organitza-
ció considera que és una manera essencial 
de garantir i contribuir a una problemàtica de 
salut pública, ja que conèixer la situació en la 

Tusgsal fa les proves de 
la Covid-19 a tots els seus 
treballadors

Un treballador netejant l’interior d’un autobus de Tusgsal 
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Comunicació directe entre pacients i familiars
a l’Hospital de Can Ruti
El projecte al centre sanitari porta per nom @prop 

Un pacient a Can Ruti parlant amb videotrucada amb un familiar. Foto: Germans Trias 

La incomunicació entre pacients per coro-
navirus i els familiars està sent més dur als 
hospitals pels protocols habilitats. A l’Hospi-
tal Germans Trias i Pujol s’ha posat en marxa 
un projecte per tal de poder connectar aquests 
malalts amb els seus familiars amb un siste-
ma de videotrucades. @prop és una iniciativa 
que identifica els pacients que es troben aï-
llats i que no tenen competències digitals o 
tecnologia pròpia per estar en contacte amb 
als seus éssers estimats. Es tracta d’ un pro-
jecte impulsat per la direcció infermera, la 
Unitat d’Atenció a la Ciutadania, Comunicació 
i la Direcció d’Innovació, on la coordinació és 
clau per poder identificar les situacions on 

és més necessari intervenir per suplir les es-
cletxes digitals. El projecte ha estat possible 
gràcies a les aportacions de tauletes que la 
Fundació Àlex ha cedit a l’hospital badaloní.

Donacions de telèfons mòbils
a l’hospital de Can Ruti 
Ell projecte s’ha complementat amb l’arriba-
da de telèfons mòbils que han arribat a tra-
vés l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari 
del Servei Català de la Salut, impulsant 
conjuntament amb la fundació TICSalut i el 
projecte Derecho a Conectarse, liderat per 
COVIDWarriors. Gràcies a aquestes noves 
donacions, l’Hospital ha disposat de diferent 

targetes SIMS que permeten fer videocon-
ferències en àrees on no arribava la xarxa wi-
fi de l’hospital, com eren les zones de crítics, 

uns pacients que precisament tenien molta 
necessitat de poder connectar-se amb els 
seus familiars.

Núm. 695

Donació especial de sang
al Centre Cultural El Carme

Grup La Pau paga una prima 
extra de 300 euros a tots els 
seus treballadors

El Centre Cultural El Carme, carrer de 
Francesc Layret, 78-82, acull a partir 
d’aquest divendres quatre jornades 
de donació de sang. Per garantir la 
seguretat i el control d’afluència les 
donacions es realitzaran amb inscrip-
ció prèvia.L’impacte social del Co-
ronavirus fa especialment necessari 
anar a donar sang, ja que cada dia 
calen entre 800 i 1.000 donacions per 
atendre les necessitats dels malalts 
ingressats. Per aquest motiu, el Cen-
tre Cultural El Carme tornarà a ser la 
seu de diverses sessions que tindran 
diversos dies.

L’empresa badalonina Grup La Pau, coo-
perativa que presta servei de transport 
sanitari, adaptat i serveis preventius, ha 
anunciat que recompensarà amb 300€ ex-
tra els seus treballadors a la nòmina que 
rebran el proper 24 d’abril, com a agraï-
ment a la feina feta durant la crisi causada 
per la pandèmia del Coronavirus, segons 
han explicat en un comunicat. El president 
de Grup La Pau, Vicenç Chicharro, ha ex-
plicat que “gràcies a l’esforç, dedicació, 
vocació i responsabilitat del nostre equip, 
hem pogut superar amb escreix, el pitjor 
moment de la pandèmia. 

redaccio@diaridebadalona.com
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Les Festes de Maig 2020 reviuran gràcies 
a diverses activitats online
Cremar un dimoni o fer un mocador seran algunes propostes

Fa unes setmanes, tot just quan co-
mençava aquest estat d’alarma, l’Ajun-
tament anunciava que les Festes de 
Maig 2020 quedaven suspeses per 
l’actual situació de crisi sanitària. Ni 
cremarem el vuitantè dimoni, almenys 

a la platja, ni correfocs ni música en 
viu als carrers. Just aquesta setmana, 
hem conegut que Ajuntament i entitats 
de la ciutat han preparat una sèrie d’ac-
tes per celebrar les Festes de Maig des 
de casa. Algunes podran seguir-se per 

diferents xarxes socials i altres podrem 
participar-hi des de casa. Una d’aques-
tes serà poder cremar un dibuix del 
dimoni, que podrem fer cada un a la 
nostra llar, i cremar el dibuix durant la 
Nit de Sant Anastasi, el 10 de maig. Les 

propostes també passen per crear un 
mocador casolà de festes o penjar els 
mocadors d’altres anys als balcons i te-
rrasses. Totes aquestes activitats poden 
seguir-se a diferents xarxes d’entitats 
badalonines i de l’Ajuntament.

Torna el Joc de Badalona
que arribarà a l’onzena edició

Ajornades la 16a edició 
de la Magna Celebratio 
i les Nits dels Museus

Aquesta setmana han començat les 
inscripcions de l’onzena edició del 
Joc de Badalona, el joc online de la 
ciutat. Els organitzadors han decidit, 
tot i l’actual situació, tirar endavant 
l’edició d’enguany durant part del mes 
de maig. Com ja és habitual, cada dia 
es plantejaran tres preguntes que cal-
drà respondre correctament per anar 
avançant pel tauler de joc fins a arribar 
al final. El joc començarà el pròxim 4 
de maig i s’allargarà durant tres setma-
nes. Podeu trobar més informació i les 
inscripcions al web del Joc de Badalo-
na a www.eljocdebadalona.cat  

A causa de la situació d’emergència de-
rivada de la pandèmia de la Covid-19, 
el festival romà Magna Celebratio no es 
podrà portar a terme aquest darrer cap de 
setmana d’abril, tal com ja era tradició. 
Tot i això, depenent de la circumstància, 
el Museu de Badalona no descarta or-
ganitzar el festival passat l’estiu. D’altra 
banda, la Nit dels Museus, que s’havia de 
celebrar el 16 de maig amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus (18 de maig), 
s’ajorna al 14 de novembre, seguint les 
directrius del Ministeri de Cultura francès, 
impulsor de l’activitat. 

Ni parades de llibres, ni roses ni am-
bient de Sant Jordi. Aquest dijous, 
Badalona, i la resta de Catalunya ha 
celebrat una Diada atípica. Les poques 
floristeries que han venut les buscades 
roses ho han fet via online. A més, les 
llibreries, que segueixen tancades, han 
realitzat campanyes per adquirir llibres 

un cop passi l’estat d’alarma. Per la seva 
part, l’Ajuntament de Badalona va pre-
parar una sèrie de propostes, via online, 
per celebrar aquest Sant Jordi. Des del 
Gremi de Llibreters i Floristes han optat 
per traslladar la Diada de cara al pròxim 
23 de juliol, si la situació sanitària ho 
permet. 

Badalona ha celebrat un 
Sant Jordi, des de casa

Aquest disseny, no serà cremat aquest any a la platja dels Pescadors  
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L’ACB podria acabar la lliga amb una fase 
final de 12 equips amb la Penya
A finals del mes de maig la lliga decidirà aquesta proposta 

L’assemblea de l’ACB es va reunir a principis 
d’aquesta setmana per analitzar el futur de la 
lliga davant de la crisi del coronavirus. En 
principi, els clubs han ajornat una decisió de-

finitiva fins al 31 de maig, però si finalment 
es pot reprendre la competició la proposta 
que s’ha aprovat és la de donar per acabada 
la lliga regular i disputar una fase final en una 

UN REFERÈNDUM PER DECIDIR COM ACABAR LA TEMPORADA 
DE FUTBOL

Les diferents lligues de futbol tenen 
tots els números perquè ja no tornin 
aquesta temporada, però des de la 
Federació Catalana de Futbol han pro-
posat un referèndum per decidir com 
s’acabarà aquesta temporada. Per tant, 
seran els clubs els qui prendran una 
decisió final. A hores d’ara sembla 
bastant improbable que les competi-

cions, ara mateix ajornades a causa del 
coronavirus tornin aquesta temporada. 
Sobre la taula hi haurà, en principi, 
un parell d’opcions. Una primera seria 
declarar nul·la la temporada sense as-
censos ni descensos. Una segona se-
ria que si que hi haguessin equips que 
pugessin de categoria i d’altres que la 
perdessin.

Des de la Federació s’ha confirmat que es 
donen per acabades les competicions a 
tot el futbol territorial, és a dir, de Prime-
ra Catalana en avall, també al futbol base. 
Això afecta a desenes de clubs de futbol 
de Badalona. De moment, aquesta decisió 

seu única amb els 12 primers classificats en el 
moment que es va haver d’interrompre la com-
petició. La Penya, que justament ocupa la 12a 
plaça, seria un dels participants en aquest tor-
neig final, juntament amb el Barça, el Madrid, 
el Casademont Saragossa, l’Iberostar Tenerife, 
el RETAbet Bilbao Basket, el MoraBanc Ando-
rra, el València Basket, el Kirolbet Baskonia, 
l’Unicaja, el San Pablo Burgos i l’Herbalife 
Gran Canària. La idea, si es pot acabar la com-
petició, és que els 12 equips es divideixin en 
dos grups de 6, jugant tots contra tots, i que 
els dos primers de grup es classifiquin per a 

encara no és oficial, però al moment de 
tancar aquesta edició s’estava a punt de 
celebrar-se una reunió de la junta directiva 
de la Federació. Després quedarà per de-
cidir quina fórmula s’utilitzarà per acabar 
la temporada.

les semifinals i la final, tot a partit únic. Las 
Palmas de Gran Canària i Andorra, a hores 
d’ara, es postulen per ser la seu d’aquesta fase 
final. Tot plegat, però, dependrà de com evolu-
cioni la situació de la pandèmia. El 31 de maig 
serà la data límit per apostar per aquest format 
o suspendre definitivament la Lliga Endesa. 
No hi haurà descensos a la LEB Or, de mane-
ra que el Montakit Fuenlabrada i el Movistar 
Estudiantes, ara mateix els dos últims classi-
ficats, no perdran la categoria. Si finalment es 
cancel·la la competició, el títol quedaria desert 
aquesta temporada.

El futbol territorial
es dona per acabat

Aquests 12 equips disputarien aquesta fase final de l’ACB

En moltes categories, la temporada s’ha donat per acabada

14
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Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, el Prat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità 
unifica la gestió de l’estacionament 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta
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