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El trencament 
de les esquerres 
torna Albiol a 
l’alcaldia
Guanyem no signa l’acord amb 
la resta de partits i situa el PP al 
govern
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Albiol torna a l’alcaldia gràcies a les 
desavinences de les esquerres 
Guanyem es desmarca del preacord signat per tots els partits 
Badalona té nou alcalde, el quart en 
només 5 anys. L’incident d’Álex Pastor, 
conduint begut i agredint als Mossos, ha 
fet caure el govern del PSC i en Comú 
Podem i ha fet recuperar l’alcaldia al po-
pular Xavier Garcia Albiol. L’acord entre 
els grups d’esquerres, que implicava 
repartir l’alcaldia entre Dolors Sabater, 
Guanyem i Rubén Guijarro, del PSC, 
no va tirar endavant deixant en evidèn-
cia una esquerda entre les esquerres 
de la ciutat, una fractura que fa temps 
que s’arrossega, Aquest dimarts, minuts 
abans del ple d’investidura, els contac-
tes es van mantenir fins al darrer minut 
abans del ple en una sala annexa del Ba-
dalona Centre Internacional de Negocis 
(BCIN), lloc triat per a la celebració de 
la sessió en condicions de seguretat per 
la crisi de la Covid-19. L’acord plante-
jat pel PSC, que preveia repartir l’alcal-
dia durant un any i mig per a cadascun 
d’ells, va estar signat pels comuns, ERC 
i JxCat, però no per Guanyem, que rene-
gava del repartiment de l’alcaldia a parts 
iguals. Una clàusula, sobre que les as-
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semblees dels partits no poguessin mo-
dificar l’acord, va fer saltar pels aires tot 
plegat. Des de Guanyem, els militants de 
la CUP, van mostrar-se en desacord en 
aquest punt i sobretot en el fet de poder 
repartir l’alcaldia amb els socialistes.  

Albiol assegura que governarà per 
tots i defensant els interessos de 
Badalona 
Fins al moment de començar el ple, Xa-
vier Garcia Albiol, no tenia clar que seria 
el nou alcalde de la ciutat. En el moment 
que el socialista Rubén Guijarro va pre-
sentar la seva candidatura li va canviar 
la cara. Guanyem, ERC, En Comú Po-
dem apostaven per Dolors Sabater, tot i 
que un cop va ser investit Albiol tots els 
partits d’esquerres, menys Guanyem, 
van carregar contra Sabater. Al final, 11 

vots per Albiol, majoria simple, li feien 
aixecar la vara d’alcalde amb ulls ploro-
sos. En el seu discurs, ja com alcalde, 
Albiol va assegurar que governarà “per 
a tots” i defensant els interessos dels 
veïns de Badalona “buscant consensos 
amb totes les forces polítiques”. En 
aquest sentit, Albiol demanava posar “fi 
a la confrontació” i treballar conjunta-
ment entre totes les forces per superar 
la crisi sanitària.

Sabater en el punt de mira 
de totes les crítiques 
Si una persona va sortir escaldada del 
ple d’aquest dimarts va ser la candida-
ta de Guanyem, Dolors Sabater. De fet, 
tots els partits d’esquerres, PSC, ERC, 
En Comú Podem, i fins i tot JxCat, van 
carregar durament contra Dolors Sabater 

per no haver signat l’acord d’investidu-
ra que la convertia a ella mateixa com 
a alcaldessa pel pròxim any i mig, amb 
el compromís que el 2021 fos Rubén 
Guijarro (PSC) qui accedís a l’alcaldia. 
Guanyem volia dos anys per Sabater i 
sobretot que l’assembla del seu partit 
reafirmés aquest acord. No va haver-hi la 
signatures dels 4 regidors de Guanyem, 
tot i les demandes, fins i tot durant el 
ple, dels partits que volien sumar perquè 
Albiol no fos alcalde. De fet, la candi-
data d’En Comú Podem va demanar pú-
blicament la dimissió de Dolors Sabater, 
durant la seva intervenció. El líder so-
cialista, Rubén Guijarro, assegurava que 
es tractava d’una “greu irresponsabilitat” 
deixar l’Ajuntament en mans de “la dreta 
més reaccionària”. I  el president local 
d’ERC, Àlex Montornès, afirmava que 

els republicans retiren la confiança a 
Sabater. També David Torrets, de JxCat, 
assegurava que tot plegat era un error 
històric de tots per fer que Albiol tornés 
a l’alcaldia. 

Sabater no dimiteix però fa
autocrítica 
Davant les dures crítiques de tots els 
partits progressistes, Guanyem es de-
fensava al ple a través de la regidora, 
Carme Martínez, que demanava no 
buscar adversaris dins del bloc de les 
esquerres. Després del ple, Sabater feia 
autocrítica i demanava “refer confian-
ces” i que no es focalitzés la responsa-
bilitat del “fracàs” en la seva figura. Tot 
i això, i després de preguntes de perio-
distes, Sabater afirmava que no plegaria 
del seu càrrec. 

934643789   ·   centremediclavila@hotmail.com   ·   www.renovacioncarnet.net
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Albiol davant el repte més 
gran; la crisi que vindrà

EDITORIAL

Res del que hem viscut els darrers mesos 
ens ho podíem imaginar. Estem davant 
d’una pandèmia amb una crisi que truca 
a la porta i que serà econòmica, social i 
sanitària. A Badalona, la crisi també ha 
estat política. L’alcalde Pastor dimitia, 
després d’un desagradable incident que 
malauradament ha situat Badalona en tots 
els focus mediàtics. Després d’intentar-ho 
les esquerres no es posaven d’acord i al 
ple de dimarts evidenciaven les seves 
males relacions. Per a molts aquesta era 
la prova que era impossible vestir un go-

vern unitari amb aquella mala maror. Ara, 
5 anys després torna Albiol a l’alcaldia i 
torna amb una pitjor situació que el 2011. 
Ara haurà de governar, almenys els pri-
mers mesos, amb l’únic objectiu d’inten-
tar reduir una crisi sense precedents en 
una ciutat que té mancances per tots els 
costats. Albiol, no ho tindrà fàcil però ara 
té aquest encàrrec, governar per a tots, i 
a diferència d’altres anys, serà un govern 
més estable amb 11 regidors, tot i que 
necessitarà acords amb altres partits pels 
grans acords. 
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Albiol vol recuperar la unitat antidisturbis
de la Guàrdia Urbana
La unitat omega va ser dissolta el primer dia del govern de Sabater
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, ha anunciat que recuperarà els 
agents antidisturbis de la Guàrdia Ur-
bana, l’anteriorment anomenada Unitat 
Omega i dissolta pel govern de Dolors 
Sabater el 2015. Durant el seu primer 
dia de mandat, Albiol ha fet aquest 
anuncia perquè creu que és “necessa-
ri” recuperar l’esperit d’aquella unitat 
per resoldre els problemes “seriosos” 
d’inseguretat que hi ha a algunes zones 
de la ciutat. Xavier Garcia Albiol ha as-
segurat que hi ha zones de Badalona on 
els veïns “tenen por”. “I això s’ha d’aca-
bar”, ha sentenciat. Per aquest motiu, ha 
dit, preveu fer diverses “accions” al si 
de la Guàrdia Urbana de la ciutat “per 
implementar mesures que puguin ajudar 
els veïns a recuperar certa normalitat en 
un temps breu”. En aquest sentit, l’in-
vestit de nou alcalde de Badalona ha 
avançat que recuperarà la “filosofia” de 
l’antiga Unitat Omega. “No sé la fórmu-
la ni exactament quin nom li posarem”, 
ha apuntat, tot remarcant que crearà de 
nou la unitat antiavalots amb un format 
“actualitzat”.  

Una unitat polèmica que va ser 
fulminada per Dolors Sabater 
El juny de 2015, amb l’arribada del govern 
de Dolors Sabater, va arribar la fi per aques-
ta unitat antiavalots de la Guàrdia Urbana. 
De fet, Sabater va tardar 7 dies a desinte-

grar aquesta unitat. Aprofitant la nit de Sant 
Joan i l’inici de l’estiu, Sabater anunciava 
que s’havia posat punt i final a un model 
policial basat en la resposta repressiva. 
Cinc anys després, Albiol té la intenció de 
tornar a posar al carrer aquesta unitat. De 

fet, durant els darrers 10 anys la Guàrdia 
Urbana ha tingut diverses remodelacions, 
gairebé cada nou govern ha canviat la forma 
de treballar de la policia local, i mentre això 
passava una pèrdua d’agents, molts d’ells 
per jubilacions.

Una intervenció de la Unitat Omega durant el darrer mandat d’Albiol
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Badalona registra més de 1.800 positius
i 5.500 casos sospitosos 
Els hospitals comencen a registrar una baixada de nous positius
Fa dos mesos que estem en estat d’alar-
ma. Dos mesos que ho han modificat 
gairebé tot. La crisi causada per la Co-
vid-19 ha fet estralls, en vides huma-
nes a la ciutat. Tot i que no tenim dades 
oficials, algunes fonts apunten que a 
Badalona la xifra de defuncions podria 
acostar-se a les 800 defuncions. Són da-
des no oficials, perquè a diferència d’al-
tres municipis, a Badalona ni l’Hospital 
Municipal ni l’Hospital Germans Trias i 
Pujol han volgut donar xifres als mitjans 
de comunicació. L’única dada oficial d’un 
hospital proper ha estat de l’Esperit Sant 
de Santa Coloma de Gramenet, on la xifra 
de defuncions ha superat el centenar de 
persones. Pel que fa als positius, Bada-
lona ha superat els 1.800 oficials, aquest 
dijous 14 de maig. Això vol dir persones 
que han pogut fer-se el test. Pel que fa 
als casos sospitosos, la ciutat supera els 
5.500 casos.  

Baixa la pressió per nous
contagis al Germans Trias i 
a l’Hospital Municipal
Durant els darrers 10 dies han baixat, i 

notablement, els ingressos per corona-
virus als hospitals badalonins. De fet, 
les urgències per altres malalties que no 
són la Covid-19 ja són més. De fet, bona 
part de tots els llits habilitat per aquesta 
crisi estan a hores d’ara buits, tot i que 
no s’ha desmuntat cap dispositiu. A més, 
continuen habilitats els llits a l’institut 
Guttmann i al Rafael Hoteles amb malalts 
ingressats.  

La Unitat d’Hospitalització 
a Domicili Germans Trias dona 
500 altes a pacients amb Covid19  
L’epidèmia de Covid19 segueix oferint 
xifres que obren la porta a un optimisme 
moderat. Una d’aquestes dades és l’al-
ta número 500 d’un pacient Covid feta 
per la Unitat d’Hospitalització a Domicili 
(UHAD) de l’Hospital Germans Trias, la 
qual es va donar el passat divendres 8 
de maig. Es tracta de la xifra més alta 
registrada en una unitat d’aquestes ca-
racterístiques d’entre els hospitals de 
Catalunya. La intensificació del model 
d’atenció domiciliari de l’Hospital ha 
permès reservar l’ingrés convencional 

a l’Hospital per aquells pacients que 
realment necessitaven de les presta-
cions d’un hospital terciari. En total, en 
el moment de màxima activitat, la UHAD 

ha arribat a portar fins a 190 pacients, el 
que representa superar per més del triple 
la capacitat que té habitualment, que és 
de 60 pacients. 

Un dels pacients que aten aquesta unitat a domicili de Can Ruti 

Av. d'Alfons XIII, 127 
933 879 350
638 210 154Ens agrada cuidar de tu
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Baralla multitudinària per una discussió al voltant
de la plaça Antonio Machado de la Salut 
Els Mossos han detingut fins a quatre persones per aquesta batussa al carrer
Baralla multitudinària, dimarts al vespre, al 
barri de la Salut. Un centenar de persones 
van participar en aquesta batussa al carrer 
Victor Balaguer que va provocar diversos 
ferits, entre agents de la policia i veïns. 
Dos mossos van resultar ferits, un amb un 
tall al canell i un altre amb esgarrapades 
i fregaments durant la detenció. Diverses 
persones van començar una autèntica 
batalla campal, per una discussió entre 
dues persones que es va anar escalfant i 
desenes de persones van començar a aple-
gar-se al voltant. Fins i tot, des de diver-
sos balcons, alguns veïns van començar a 
llençar objectes, com testos, segons van 
explicar diversos testimonis. Fonts dels 
Mossos van explicar que es van detenir 
dues persones, el mateix dimarts i dues 
més durant la tarda de dimecres, on els 
Mossos van fer un nou dispositiu policial. 
Al lloc dels fets es van presentar diverses 
patrulles de la Guàrdia Urbana de Bada-
lona, Montgat i Sant Adrià, els Mossos i 
també agents de la unitat Arro. A través de 
Twitter, el nou alcalde de la ciutat, el po-
pular Xavier Garcia Albiol, va desitjar que 
els Mossos ferits a la baralla “tinguin una 

ràpida recuperació”, i va assegurar que 
treballarà “sense descans” per “recuperar 
la convivència i la pau social” al municipi.  

JxCat demana una Junta 
de Seguretat urgent  
El regidor de Junts per Catalunya, David 
Torrents ha demanat a Garcia Albiol la 
convocatòria urgent de la Junta Local de 
Seguretat, així com del Consell de Segure-
tat que es va crear amb Pastor alcalde, per 
posar damunt la taula els problemes, que 
en aquesta matèria, haurà d’afrontar el nou 
govern de la ciutat. En una nota de premsa, 
David Torrents explica que és conscient de 
la manca d’efectius de la Guàrdia Urbana 
i de l’envelliment de la seva plantilla i, 
per això, reclama més coordinació entre 
aquests i els Mossos d’Esquadra; alhora 
que manifesta la necessitat de recuperar 
la unitat de civisme i la de mediadors. En 
aquest sentit, Torrents insta a Garcia Albiol 
a reunir-se amb Interior per reclamar més 
efectius d’aquest cos destinats a la ciutat. 
Finalment, Torrents assegura que farà el 
que calgui per millorar la seguretat a Ba-
dalona.  

Una zona conflictiva des de fa anys
El voltant de la plaça Antonio Machado, 
a la Salut, ja fa molt de temps que és 
un dels punts negres de delinqüència 
de Badalona. 
De fet, durant l’anterior etapa de Xavier 
Garcia Albiol a l’alcaldia es va decidir 

mantenir una patrulla de la Guàrdia Ur-
bana de manera permanent. En aquest 
punt, només fa un any, els veïns con-
vocaven diverses manifestacions per 
demanar més seguretat després de de-
tectar-se molts robatoris entre els veïns 
que sortien al carrer. 

Imatge dels cotxes policials durant la baralla a la Salut 
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Informa-te’n

covid19.amb.cat 
#QuedatACasa
#EntreTotsHoSuperarem

Si aquests dies no pots quedar-te a casa i has de tornar a la 
feina, pren totes les mesures de seguretat per protegir-te a 
tu i als altres. Si seguim aquestes recomanacions, ja veuràs 
com entre tots ho superarem.

Mou-te de
manera segura

Per protegir-te a tu i als altres

Sempre que puguis,
mou-te a peu o en bicicleta.

Evita utilitzar el transport
públic en hores punta.

Fes servir guants i mascareta. Respecta les distàncies
de seguretat recomanades.

15/05 al 22/05/2020
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Els comerciants de Badalona demanen poder treballar 
sense cita prèvia mentre no es passi a la fase 1
El president dels botiguers, Cintu Gubern, reclama una mena de “fase 0,5”

Imatge del carrer de Mar durant el confinament

Badalona de moment no passarà a la fase 
1 de la desescalada i per aquest motiu 
moltes obertures de terrasses haurà d’es-
perar. De moment, els comerciants bada-
lonins van aixecant la persiana, això si 
amb cita prèvia. El president de la Fede-
ració de Comerciants de Badalona, Cintu 
Giberm, ha explicat al Diari que estan es-
perançats amb aquesta tornada, però ha 
demanat que la ciutat pugui entrar a una 
mena de “fase 0,5” amb més mesures per 
fer front a l’actual situació. Una d’elles 
seria poder vendre sense cita prèvia als 

clients a les petites botigues de Badalo-
na. Segons la Federació de Comercants 
de Badalona, aquesta setmana hi ha hagut 
més establiments dels eixos comercials 
que han aixecat la persiana tot i les res-
triccions. Gubern xifra, per exemple, que 
un 80% de les botigues del carrer de Mar 
ja han obert. El president ha explicat que 
estan content perquè els badalonins han 
respos i han apostat per comprar a casa. 
“No podem comparar les vendes amb 
abans de la crisi, però almenys ara no 
estem en un desert”, ha explicat Gubern. 

El president, però, no veu clar, per exem-
ple, seguir treballant supeditats a una cita 
prèvia, tal com s’estableix en aquesta fase 
0, i per això proposa que s’aixequi aques-
ta restricció mentre la ciutat no pugui 

avançar en el pla de desescalada. Gubern 
espera la composició del nou govern mu-
nicipal per saber quines mesures urgents 
tirarà endavant el PP per tal de fomentar 
el comerç de proximitat.  

Núm. 696

Detingut per robar en quatre 
habitatges de Sant Crist en 
una hora

Detingut un badaloní 
que transportava uns 14 
quilos de marihuana en 
una furgoneta

Els Mossos van detenir el 6 de maig 
un home de 29 anys per quatre roba-
toris en pisos del barri de Sant Crist, 
per amenaçar i intimidar una de les 
ocupants i per resistir-se a l’autoritat. 
El dia de la detenció, una dotació dels 
Mossos es va acostar al carrer Àngel 
Guimerà en tenir coneixement que un 
home havia accedit a un habitatge per 
la finestra d’un pati interior. En arribar, 
van veure com un home amagava al-
guna cosa entre unes plantes. Quan el 
van voler aturar, els va amenaçar amb 
un tornavís que duia a les mans i es va 
resistir activament. Posteriorment, els 
agents van relacionar l’home amb tres 
robatoris més fets feia una hora. En el 
segon, el lladre es va topar amb la pro-
pietària, a la que va amenaçar amb un 
tornavís i va tirar per terra al fugir.

Els Mossos han detingut un home, 
de 43 anys i veí de Badalona, com a 
presumpte autor d’un delicte contra 
la salut pública. Els fets van tenir lloc 
dimarts 28 d’abril, durant un control 
policial de mobilitat que s’havia mun-
tat a l’avinguda Vilanova del Camí, a 
Igualada, per garantir el confinament. 
Durant el dispositiu, es va aturar una 
furgoneta i, en fer les comprova-
cions, l’agent va notar una forta olor 
de marihuana que sortia de l’interior 
del vehicle. Per aquest motiu, van es-
corcollar-lo i hi van trobar sis bosses 
amb un total de 14,2 quilograms de 
cabdells de marihuana. Finalment, es 
va detenir l’home, que també va ser 
denunciat per incomplir l’ordre de 
confinament.  

redaccio@diaridebadalona.com
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

10 a 12 h i
19 a 20 h
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La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 de març de 2020, va aprovar 
entre altres el següent acord:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària de propietari 
únic del Polígon Actuació parcel·la P-B21 de la Modificació del PE d'una part del Sector 
Costa A-1 a les parcel·les B1, B2, B3 i B2 1 del Polígon 1 de Badalona, formulat pel pro-
pietari de la totalitat de les finques incloses dins l’esmentat àmbit. L’eficàcia del present 
acord queda condicionada a l’acreditació del pagament de l’import corresponent a la 
cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament quantificat pel Projec-
te de Reparcel·lació en l’import de 76.034’08€.

SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publicació 
en la forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de Gestió Ur-
banística, que haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari de 
difusió corrent a Badalona.

TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que estableix 
l’article 2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la Propietat 
d’Actes de Naturalesa Urbanística.

QUART- Facultar al Regidor de l’Àmbit de Govern i Territori per a què, en exercici  de 
les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per 
l’Alcaldia de l’Ajuntament mitjançant resolució de 27 de juliol de 2019 en nom de 
l’Ajuntament intervingui en la signatura dels documents que calguin per a la plena efi-
càcia d’aquest acord i pugui resoldre les incidències que en el seu cas es presentin.

CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interpo-
sar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos admi-
nistratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 
la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent a la que es produís la desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi per-
tinent».

ANUNCI

Gestió Urbanística
Exp. 8163T

A partir d’aquest cap de setmana hi hauran controls 
al passeig marítim per evitar aglomeracions
Xavier Garcia Albiol ha encarregat un pla de seguretat a la Guàrdia Urbana i Protecció Civil 
Acabar amb la imatge d’un passeig marítim amb 
milers de persones i sense cap distància de segu-
retat. El nou alcalde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, s’ha estrenat en el càrrec estudiant me-
sures per reconduir la situació que es produeix 
en aquests zona de la ciutat durant les franges 
horàries permeses per l’estat d’alarma per pas-
sejar o fer esport. Segons Albiol, actualment es 
produeixen moltes aglomeracions que “no es po-
den tornar a repetir”. En aquest sentit, està previst 
que la Guàrdia Urbana presenti aquest mateix di-
vendres a l’alcalde un pla específic per al passeig 
marítim i la Rambla “perquè tothom pugui gaudir 
de l’espai d’una manera més endreçada”. Albiol 
demana als veïns que prenguin consciència del 

risc de contagi que provoquen determinades acti-
tuds i assegura que la seva voluntat no és aplicar 
sancions. Segons els plans d’Albiol, el pla de la 
façana marítima es començaria a aplicar aquest 
mateix cap de setmana. L’alcalde no ha detallat 
cap mesura concreta, més enllà de l’ús de la 
megafonia de la platja per enviar missatges per 
conscienciar la ciutadania. Queda a l’aire també 
la possibilitat d’establir controls a la zona limítrof 
amb Montgat o Sant Adrià, on moltes persones 
se salten el terme municipal corresponent.  Albiol 
assegura que amb aquest pla la seva voluntat no 
és sancionar els vianants perquè “no tindria lò-
gica”. Les sancions, afegeix l’alcalde, no són les 
solucions per resoldre aquesta problemàtica. Imatge dels darrers dies del passeig marítim, a prop de la Riera Canyadó  
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Les platges del Coco i del Pont del Petroli 
comencen a preparar-se per l’estiu  
Les platges de la Barca Maria i l’Estació estan molt afectades pels darrers temporals
L’Àrea Metropolitana de Barcelona realitza, des 
d’aquesta setmana a Badalona, els treballs de con-
dicionament de les platges. Enguany, a causa de les 
diverses afectacions produïdes pel temporal Gloria 
i els següents temporals en alguns casos no serà 
possible realitzar el llaurat a la totalitat de superfície 
de sorra. En el cas de Badalona, els treballs es faran 
només, segons ha informat l’Ajuntament, a les plat-
ges del Coco i Pont del Petroli. Els treballs d’aquests 
dies també tenen una part de neteja manual (recolli-
da d’animals morts i residus perillosos), i al buidat 
puntual de papereres semissoterrades, en cas que els 
sensors marquin que estan gairebé plenes. També es 
fa front a la gestió relacionada amb els temporals. 
D’altra banda, les platges de la Barca Maria i l’Estació 

són les més afectades pels darrers temporals, com el 
Gloria del passat mes de gener. A la platja de la Barca 
Maria s’ha perdut bona part de la sorra i han aparegut 
estructures d’antics edificis. 

Preparant una temporada de platges
que serà incerta 
Tot i l’inici d’aquests treballs de condicionament, 
ningú té clar a hores d’ara com serà la temporada de 
platges d’aquest estiu. De moment, el govern espan-
yol no ha donat gaire dades de com podrem anar a 
la platja i si, per exemple, s’activarà algun tipus de 
restricció per edats o franges horàries. De moment, 
a Badalona ja sabem que algunes guinguetes ja han 
decidit que no s’instal·laran aquest estiu. 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 9 de març de 2020, va apro-
var entre altres el següent acord:

«PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació voluntària de pro-
pietari únic del Polígon Actuació parcel·la P-B11 de la Modificació del PE d'una 
part del Sector Costa A-1 a les parcel·les B1, B2, B3 i B2 1 del Polígon 1 de Bada-
lona, formulat pel propietari de la totalitat de les finques incloses dins l’esmentat 
àmbit. L’eficàcia del present acord queda condicionada a l’acreditació del paga-
ment de l’import corresponent a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a 
favor de l’Ajuntament quantificat pel Projecte de Reparcel·lació en l’import de 
251.356’45€.

SEGON.- Notificar el present acord a tots els interessats i procedir a la seva publi-
cació en la forma prevista a l’art. 111 en la seva remissió al 108 del Reglament de 
Gestió Urbanística, que haurà d’ésser al BOP, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i 
en un diari de difusió corrent a Badalona.

TERCER.- El present acord posa fi a la via administrativa d’acord amb el que es-
tableix l’article 2.2.b) del Reglament 1093/1997 sobre Inscripció al Registre de la 
Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.

QUART.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediata-
ment executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la 
seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent de la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 
de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebi la 
seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la que es produís la desestimació presumpta 
del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent».

ANUNCI

Gestió Urbanística
Exp. 8154Z

Els treballs han començat, aquest dimecres, a la platja del Pont del Petroli. Foto: Ajuntament 
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Unes Festes de Maig confinades fan mantenir 
l’esperit de la festa a casa
Molts badalonins i badalonines fan petits dimonis i els cremen a casa

Algun dels dimonis fets a casa durant aquests dies

Aquestes han estat unes festes diferents, 
unes festes confinades. Tot i que tots els ac-
tes van quedar suspesos, menys l’Ofici So-
lemne de Sant Anastasi a porta tancada, les 
entitats de cultura popular de la ciutat, amb 
el suport de l’Ajuntament, han tirat endavant 
unes Festes de Maig confinades. El passat 
divendres no va faltar el pregó, enguany 
virtual. Quatre professionals de Badalona 
Serveis Assistencials (BSA), representants 

de les quatre línies d’atenció d’aquesta orga-
nització de titularitat municipal, van realitzar 
aquest pregó amb diversos vídeos. La nit del 
10 de maig, molts badalonins i badalonines 
van construir petits dimonis, molts d’ells van 
ser cremats a casa. De fet, les xarxes socials 
es van omplir d’imatges d’aquesta “Crema-
da confinada”. D’altra banda, des de l’Ajun-
tament van proposar un dimoni retallable i 
també un mocador per fer a casa. 

Un nou llibre repassa
la “Badalona desconeguda”

El badaloní Pol Asensio crea 
una il·lustració de les Festes 
de Maig 2020

Novetat editorial a la ciutat. S’acaba 
de presentar el llibre “Badalona des-
coneguda” on proposa un recorregut 
fotogràfic per aquell univers que ja no 
hi és amb l’objectiu d’entendre millor 
els nostres dies. Al costat de les imat-
ges hi trobareu pinzellades històriques 
que us permetran viatjar des de l’edat 
mitjana fins a l’època contemporània. 
El llibre, de l’editorial “Efadós” ha 
estat possible gràcies a la tasca de la 
directora del Museu, Margarita Abras 
i la responsable del seu arxiu, Dolors 
Nieto. 

El badaloní Pol Asensio ha creat una 
il·lustració per plasmar les Festes de 
Maig. Segons ha explicat Asensio, ha 
pensat aquesta petita il·lustració on tot 
Badalona hi és present en forma de Cultu-
ra. Amb l’única fí que el màxim de gent ho 
comparteixi per fer de la Cultura popular 
badalonina la part més destacada de la 
festa, Asensio ha volgut compartir amb 
tothom el dibuix.  

CULTURA16
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La Penya ha tornat als entrenaments
des d’aquesta setmana
Els jugadors verd-i-negres prenen totes les mesures de seguretat per la Covid-19
El primer equip del Joventut s’entrena de nou 
a l’Olímpic des d’aquest mateix dilluns, 11 de 
maig. Una vegada realitzats tots els protocols 
pertinents arran del coronavirus, la plantilla 
verd-i-negra, amb l’absència de Tony Wroten, 
desvinculat de l’equip fa uns dies, ha tornat a 
la feina de forma individualitzada i seguint les 
estrictes mesures de seguretat marcades pel 
Consejo Superior de Deportes i avalades per 
l’ACB. Cada jugador accedeix al pavelló a una 
franja horària específica per impedir el contac-
te i poder realitzar el treball de gimnàs i pista 
sense coincidir. Tots ells ja porten la seva roba 
i se’ls facilita material individual per a l’en-
trenament. Un cop acaben d’entrenar marxen 
directes a casa a dutxar-se dins de l’Olímpic. 

López-Arostegui, “Ha estat estrany 
tornar a tocar la pilota després de dos 
mesos”  
El jugador del primer equip, Xabi López-Aros-
tegui, ha explicat, al web del Club Joventut Ba-
dalona, com ha estat el primer entrenament: 
“Hem fet una sessió de gimnàs d’uns 40 
minuts, amb el preparador físic, per tornar a 
activar el cos, per prevenir lesions, i després 
hem fet 40 minuts d’entrenament a la pista”.
Després de vuit setmanes de confinament, el 
basc ha parlat sobre la sensació que ha expe-
rimentat sobre la pista: “Ha estat estrany tornar 
a tocar la pilota després de dos mesos, i rea-
litzar totes les accions que sempre han format 
part del nostre dia a dia, com tirar, però són 

coses que pràcticament no hem pogut realit-
zar durant els últims dos mesos”. També, el 
de Getxo ha assegurat que trobava a faltar 
el Palau Municipal d’Esports: “Estic content 
d’haver tornat a l’Olímpic. En tenia moltes 
ganes i he marxat amb bones sensacions. 
Esperem anar millorant durant les pròximes 
setmanes, tot i que sabem que les primeres 

seran de patiment, com si fos pretempora-
da. Per últim, Xabi López ha comentat que 
“des del Club ens van passar un planning 
per afrontar aquesta situació. Jo l’he seguit 
completament, m’he intentat cuidar amb el 
menjar i fer tot el que podia, però no és el 
mateix que saltar, córrer o fer desplaçaments 
laterals a la pista”.

Xabi López-Arostegui, contra l’Unicaja. Foto: Penya.cat 

A FINALS DE MAIG SABREM EN QUINA CIUTAT ACABARÀ LA LLIGA

La Lliga es va suspendre per la crisi 
de la Covid-19  i des de fa setmanes 
s’estan buscant maneres per acabar-la. 
L’ACB ha enviat els requisits necessaris 
a totes les ciutats que volen presentarr 
candidatures i ha deixat ben clar que 
analitzarà totes les propostes, però que 

el motiu principal per decantar-se’n per 
una o una altra serà el compliment de 
les garanties sanitàries. Després, es 
mirarà les facetes esportiva i organit-
zativa. La ciutat escollida serà la seu 
d’una mena de play-off de 12 equips 
on també hi haurà la Penya. 

ESPORTS 19
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El Club de Futbol Badalona no perdrà la categoria

Mort Albert Esteve, referent 
del bàsquet badaloní

La comissió delegada de la Federació Es-
panyola de Futbol (RFEF) ha aprovat la 
proposta per resoldre les competicions no 

El passat 27 d’abril ens deixava l’Al-
bert Esteve, un badaloní que sempre 
havia estat lligat al món del bàsquet 
de la ciutat i sobretot a la Minguella. 
Esteve va ser mestre d’educació física 
de l’escola, però sobretot un amant del 
món del bàsquet base. Fundador l’any 
2013 de l’actual Badalona Bàsquet Base 
(BBB) era la culminació de tota una 
vida dedicada a l’esport rei a Badalona. 
La seva mort, tot i que feia temps que 
malauradament estava malalt, va caure 
com un gerro d’aigua freda a la ciutat. 
El confinament va fer que les xarxes 
socials s’omplissin de records i també 
condolencies per a la família d’Esteve, 
des de jugadors, clubs, polítics i molts 

professionals, que ja va ser analitzada per la 
comissió de presidents territorials i la junta 
directiva de la RFEF, i que estableix finalit-

ciutadans a títol individual. Milers de 
persones ja han donat suport a que el 

zar les fases regulars de les competicions 
federatives d’àmbit estatal sense descen-
sos. El curs 2019/20 es dóna, doncs, per 
finalitzat sense que el CF Badalona perdi la 
categoria. El  president escapulat, Miguel 
Ángel Sánchez, ha valorat positivament 
la decisió de la RFEF i considera que “no 
hauria estat just que hi hagués descensos 
quan encara faltaven 10 partits per acabar 
la competició.”

Cris Montes, màxim golejador 
de la temporada
L’acabament sobtat de la temporada 
2019/20 ha fet que la llista de golejadors del 
CF Badalona es tanqui també abans d’hora, 
amb Cris Montes com a líder. L’asturià és, 
doncs, el guanyador del Trofeu Joan Saisó. 
Montes ha signat cinc gols aquest curs: tres 
a la lliga (contra La Nucía, el Nàstic i l’Ebro) 
i dos a la copa (contra l’Oviedo). El menut 
migcampista, que ha jugat com a cedit per 
l’Omònia Nicosia, és el segon vencedor del 
Trofeu Saisó, després de Natalio. Encara no 
s’ha decidit com es farà l’entrega del trofeu.

nom del pavelló de Casagemes sigui 
“pavelló Albert Esteve”. 

Cris Montes celebrant un gol/ Foto: Eloy Molina

ESPORTS20

La Màgic BDN Running 
d’aquest 2020 no ha estat 
cancel·lada

El Seagull anuncia la baixa 
de 8 jugadores 

Adjudicades les obres per a 
la prevenció de la legionel·la 
a 4 camps de futbol

La cursa Màgic BDN Running no ha 
estat cancel·lada. L’organització està 
desenvolupant esdeveniment seguint 
amb les prevencions sanitàries re-
comanades. Des de la BDN Running 
estan a l’espera de les directrius per a 
fixar una nova data al darrer trimestre 
d’aquest any. La inscripció actual serà 
valida per a aquesta nova data. Quan 
la facin pública, les persones inscrites 
tindran opció de demanar-ne la devo-
lució en cas que no vulguin córrer.

Amb una temporada acabada, amb el seu 
corresponent anunci oficial,  el Seagu-
ll de Badalona ha emès un comunicat 
anunciant la marxa de vuit jugadores del 
primer equip de les Gavines.Les jugado-
res que no seguiran la pròxima tempo-
rada seran Josse, Albita, Pascu, Queralt 
Gómez, Maira Tárraga, Clara Carmona, 
Claudia Barea i Ali Fuentes. De moment, 
el Seagull, com la resta de clubs de fut-
bol del país, esperen més informació so-
bre com poder tornar a fer entrenaments 
i que passarà la temporada vinent. 

L’anterior regidora d’Esports de l’Ajun-
tament de Badalona, Helena Bayo, va 
signar fa uns dies la resolució per a 
l’adjudicació de les obres, per import 
de 224.415 euros, per a la reforma 
de les instal·lacions d’aigua freda de 
consum humà (AFCH) i d’aigua calen-
ta sanitària (ACS) dels equipaments 
esportius de Complex Can Cabanyes, 
Camp de Futbol de Lloreda, Camp de 
Futbol de Pere Gol i Camp de Futbol 
de Pomar. 

El club ho valora molt positivament 

Demanen que el pavelló de Casagemes porti el seu nom

Imatge d’arxiu d’Albert Esteve
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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

15/05 al 22/05/2020
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga

Àries (21/3 al 20/4)
Estàs neguitós i potser hauràs de comptar fins 
a deu abans de dir la teva opinió. Si estaves 
distanciat amb un germà, podeu recuperar el 
tracte i aclarir algun assumpte.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pot ser que l’economia et preocupi més del 
que exterioritzes al teu entorn. Amb Mart tran-
sitant per Casa IX, entres en una etapa d’es-
pecial lluita pels teus somnis.  

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb Mart a Casa VI, pots sentir-te sobreca-
rregat i hauràs de trobar la manera de des-
connectar-te dels problemes laborals. 

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si havies perdut interès en l’exercici físic, amb 
Júpiter retrògrad, pots recuperar l’entusias-
me. Tendència a defensar-te de manera ve-
hement. Estableixes més propòsits.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Pots recuperar l’interès en plaers que tenies 
aparcats. Et ve de gust donar-te algun caprici. 
Un viatge previst, sembla que haurà d’esperar. 

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb Mart transitant per Casa VIII, les herèn-
cies o els ajuts econòmics, poden donar-se 
en les properes setmanes. Barrejar l’amistat i 
els diners pot donar problemes.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si estàs interessat en algú, pots donar el pri-
mer pas per comprovar si tens alguna opor-
tunitat. Si estàs esperant uns diners, ara pot 
donar-se una resolució a favor teu.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Despeses en allò que t’aporta seguretat. Cer-
ques més opcions pel que fa a la dieta i im-
plementes canvis. Reencontres sentimentals. 

  Bessons (21/5 al 21/6)
Pots fer-te enrere en un assumpte sentimental 
si no et sents prou segur del què sents, ja que 
vols assegurar-te.  Possibles gestions legals o 
alguna visita a l’advocat.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Venus per Casa X, pot inclinar a la concilia-
ció, a cercar la manera d’equilibrar els sectors 
professional i personal. Etapa de reafirmació i 
posada de límits en parella.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tens projectes que demanen disciplina i es-
talvi perquè es puguin dur a terme. No con-
sentiràs que et digui com has de fer les coses. 
Sobretot a ningú de l’entorn familiar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Mart entra al teu signe i ja no et conformes 
amb ser soldat ras, tens aspiracions i vols ser 
tu qui prengui les decisions. Més actiu i hiper-
vigilant. Compte amb l’estrès.
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MOLTES FELICITATS,
PENYA! PER 90 ANYS

FENT CIUTAT

90!

#FelicitatsPenya

#AviatHoCelebrem
   Plegats

#AlPortEnsQuedemACasa #MarTornemAviat #CapitaniaMarineriaVigilancia
   VetllarPerInstal·lacions

ELS MAJORS DE 14 ANYS PODEN CIRCULAR PER LES 
VIES O ESPAIS D’ÚS PÚBLIC (VIALS DEL PORT I ZONES 
NO TANCADES DEL RECINTE PORTUARI) PER A LA 
PRÀCTICA D’ACTIVITATS FÍSIQUES ESPORTIVES

RECORDEM QUE FORA DE L’HORARI ESPORTIU, 
NOMÉS ES POT PASSEJAR A UNA DISTÀNCIA NO 
SUPERIOR A 1 KM RESPECTE DEL DOMICILI 

EL DESPLAÇAMENT PER ACCEDIR AL PORT
A FER ESPORT NÀUTIC S’HA DE FER CAMINANT.
NO ES POT ARRIBAR EN VEHICLE MOTORITZAT,
NI PRIVAT NI TRANSPORT PÚBLIC.

D’ENTRE LES ACTIVITATS NO PROFESSIONALS QUE 
ES PODEN REALITZAR AL MUNICIPI ON ES RESIDEIX 
HI HA SORTIR A NAVEGAR DE MANERA INDIVIDUAL 
AMB EMBARCACIÓ ESPORTIVA NO PROFESSIONAL 
PER FER VELA DE CREUER, VELA LLEUGERA, CAIAC, 
PÀDEL SURF, SURF-SKI... 

LES FRANGES HORÀRIES PER A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA ÉS DE 6.00H A 10.00H I DE 20.00H A 23.00H

ACTIVITATS ESPORTIVES
PERMESES AL PORT, 

A PARTIR 2 MAIG 2020
APLICACIÓ DE L’ORDRE SND/380 DE 30 

D’ABRIL DEL MINISTERI DE SANITAT
PUBLICADA AL BOE EL 30 D’ABRIL 

SOBRE LES CONDICIONS EN LES QUE ES
POT REALITZAR ACTIVITAT FÍSÍCA NO 

PROFESSIONAL A L’AIRE LLIURE
DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI 

SANITÀRIA DEL COVID 19

15/05 al 22/05/2020
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