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La tornada a 
l’escola més atípica

Rentat de mans i mascaretes, 
la nova normalitat a les aules

La Penya es torna
a ennuegar

a la Lliga Catalana   
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Compte enrere per a l’inici de curs
de forma presencial
Marcat enguany per les mesures del Govern i els dubtes de les famílies

Falten només uns dies. Una data que 
tenen marcada en el calendari tant les 
administracions com les famílies, des-
prés d’un curs atípic i estroncat per la 
pandèmia de la Covid-19.
La Generalitat vol iniciar les classes el 
14 de setembre de forma totalment segu-
ra i de manera cent per cent presencial. I, 
per poder-ho fer, ha contemplat una sèrie 
de mesures, algunes de les quals enca-
ra s’estan estudiant i podrien canviar en 
funció de l’evolució de la pandèmia i dels 
acords a què arribin els departaments de 
Salut i Educació, que negocien aquests 
dies com ha de ser el retorn a les aules. 

Presa de temperatura, rentat de 
mans i mascareta a partir dels sis 
anys
El govern espanyol i les comunitats au-
tònomes han acordat, entre d’altres, que 
la mascareta sigui obligatòria a l’esco-
la a partir dels sis anys. Caldrà dur-la 
també per molt que es mantingui la dis-
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tància de seguretat de metre i mig. Els 
alumnes s’hauran de rentar les mans 
almenys cinc cops al dia i se’ls haurà 
de prendre la temperatura abans de co-
mençar la jornada.
Els centres educatius es mantindran 
oberts tot el curs escolar i hauran de 
garantir el servei de menjador i de su-
port lectiu a menors amb necessitats 
especials, sempre que la situació epi-
demiològica ho permeti. La presencia-
litat serà prioritària fins a segon d’ESO. 
Els alumnes s’organitzaran en grups 
estables de convivència almenys a In-
fantil i fins a segon de Primària. Grups 
‘bombolla’, així se’ls defineix, per re-
duir el risc de contagi.
Per altra banda, les instal·lacions 
s’hauran de ventilar amb freqüència, 
almenys uns 10 o 15 minuts, i s’inten-
sificarà la neteja.
El Ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha 
explicat, a més, que es considerarà que 
hi ha un brot a l’escola a partir de tres Presa de temperatura a l’alumnat
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casos positius. Quan el cas confirmat 
sigui en un grup estable de convivència, 
es confinarà tot el grup. Si és a una aula 
normal, només es confinaran els contac-
tes estrets.

A Badalona, els infants escolaritzats 
en xifres són:
- Educació infantil (P3 a P5) 
   6.300 alumnes.
- Educació primària (de 1r a 6è) 
  14.300 alumnes.
- ESO 10.300.
Un total de 30.900 alumnes.  

 
El PSC demana que les escoles 
bressol comencin amb seguretat
El PSC de Badalona ha demanat al go-
vern d’Albiol que l’inici de curs de les 
escoles bressol municipals compti amb 
totes les garanties de seguretat. El regi-
dor socialista Rubén Guijarro ha dema-
nat conèixer quines mesures i protocols 
s’estan plantejant per al retorn segur a 
les escoles bressol municipals, si s’ha 
dotat a les llars d’infants de mitjans 
materials per a la prevenció de virus, si 
s’han adaptat les ràtios de nens, si s’ha 
incrementat la xifra de docents de cara 
al nou curs escolar, si s’han modificat 
els horaris per adaptar-los a les mesures 
de seguretat, o si totes aquestes mesu-

10/09 al 25/09/2020

res s’han comunicat a les famílies dels 
infants i a tota la comunitat educativa.
En paraules del regidor Rubén Guijarro 
“Estem molt preocupats per la sen-
sació d’improvització del govern del 
Partit Popular de cara a l’inici de curs 
tant a escoles bressol municipals com 
a les escoles de primària públiques 
de Badalona. A manca pràcticament 
d’una setmana per començar el curs 
els dubtes que tenim són més grans 
que les certesses sobre les mesures 
i protocols de seguretat que s’hau-
rien d’estar ja implementant”. Des del 
PSC recordem que les Escoles Bressol 
Municipals són competència 100% 
municipal, com també el manteniment 
i neteja de les escoles de primària. 

L’alcalde recull les propostes 
dels representants dels centres 
educatius per abordar l’inici del 
curs escolar
Albiol assegura que “estic convençut 
que la totalitat dels centres educatius 
de Badalona estaran en condicions de 
començar el curs escolar el dilluns 14 
de setembre”. Així ho va asegurar quan 
va acabar una reunió amb representants 
dels centres educatius concertats de la 
ciutat per tal d’abordar l’inici del curs. 
Amb els centres públics també s’ha re-
unit “amb el plantejament d’acabar de 
recollir i d’analitzar totes les propostes 

que des dels centres educatius es propo-
sin davant el nou curs escolar”, ha ma-
nifestat l’alcalde. “Davant de la Covid-19 
per aquest Ajuntament no hi ha nens i 
nenes de l’escola pública o de la concer-
tada, hi ha escolars i professorat als qui 
hem de garantir les millors condicions 
per a posar en marxa el curs amb la nor-
malitat més gran possible”.
L’alcalde ha avançat que s’estudiaran 
totes les propostes que “des del sentit 
comú i des de la viabilitat” serveixin per 
a dotar de més espais públics a les ac-
tivitats escolars, facilitar els accessos i 
les sortides de manera més àgil, evitant 
la concentració de persones, posant en 
marxa un pla de reforç dels serveis de 
neteja i posant a punt els centres esco-
lars, entre altres.La nova normalitat a les aules

AFEES crida a una vaga 
educativa davant la manca 
de seguretat en la tornada a 
l’escola
L’Agrupació de Famílies per una Elecció 
Educativa Segura (AFEES) ha proposat 
una vaga a les escoles catalanes per 
considerar que les mesures anunciades 
per la Conselleria d’Educació per a pre-
venir i combatre el coronavirus són cla-
rament insuficients.Des de l’entitat es 
qualifica d’insostenible la transmissió 
comunitària i destaquen la “passivitat 
absoluta i alarmant” per part d’Educa-
ció. Per això, l’entitat ha fet una crida 
a la mobilització per a aconseguir que 
la volta als col·legis al setembre sigui 
segura, cosa que asseguren que no és 
possible amb els plans actuals de la Ge-
neralitat. A més, demanen la dimissió 
del conseller Josep Bargalló per la seva 
“negligència” i “immobilisme”. “L’epi-
sodi protagonitzat pel Departament de 
Salut i el d’Educació sobre les ràtios 
posa de manifest la descoordinació, i la 
manca més absoluta de professionalitat 

de les persones que estan al capdavant 
de l’inici de curs”.
L’AFEES reclama, per altra banda, la 
presència de personal d’infermeria en 
els centres escolars, i no una “infermera 
de referència”, així com un protocol per 
a realitzar test ràpids de serologia.
També denuncien que “no hi ha cap 
mesura de prevenció de la contamina-
ció creuada entre grups, per la mesura 
dels grups i les aules, per l’encreua-
ment d’alumnes fora dels centres i per 
l’escassa efectivitat d’aïllaments quin-
zenals davant casos asimptomàtics que 
conviuen amb altres alumnes”.
Per aquestes raons i perquè consideren 
que amb només tres setmanes no hi ha 
suficient temps per a preparar el curs, 
han convocat a totes les famílies a “una 
vaga educativa indefinida en defensa de 
la qualitat i la seguretat de l’educació” 
amb l’etiqueta #VagaEducativa.
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Una Diada marcada per la pandèmia
Des d’ANC i Òmnium asseguren que es compliran totes les mesures de seguretat

Les mesures de seguretat sanitàries 
protagonitzaran aquest 11 de setembre 
. L’ANC i Omnium Cultural coincideixen 
que será una Diada diferent, però impor-
tant per transmetre el missatge politic: 
aconseguir l’amnistía i una república 
efectiva.
Les concentracions programades se-
guirán estrictament les mesures de 
seguretat sanitàries recomanades pel 
PROCICAT.  Tant l’ANC i Omnium coin-
cideixen, però, que aquesta serà una 
Diada diferent on el mes important serà 
el missatge politic.
La Façana Marítima de Badalona serà el 
punt de concentracions on s’espera més 
assistència: 1.700 persones. Des de 
l’ANC conviden als assistents a apun-
tar-se a través de xarxaindependencia.
cat perquè l’aforament és limitat.
El Vicepresident de l’ANC, el David 
Fernández, ha assegurat en unes de-
claracions que “tots els punts de con-
centració tenen un aforament limitat, el 
que significa que cada persona tindrà 
una distància seguretat. A més, tothom 
portarà mascareta i nosaltres proporcio-
narem gel hidroalcohòlic”.
Des de Omnium Cultural també donen 

Tot i així, per les dues institucions el 
més important és tenir clar que per as-
solir la República s’ha de ser més efec-
tius. 

suport a les concentracions i asseguren 
que l’independentisme té més força que 
mai, malgrat que ha passat a segon ter-
me a causa de la pandèmia.

Segons les dues entitats, la celebració 
de la Diada es podrà compaginar co-
rrectament amb les mesures sanitàries 
necessàries.

Diada d’altres anys
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Can Ruti treballa en un test ràpid que permetria 
anar a concerts o a partits de futbol
Aquest podria estar disponible en qüestió de setmanes

L’Hospital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona treballa en un test de detecció 
de coronavirus ràpid, els resultats del 
qual s’obtindrien en tan sols 15 minuts, 
i que podrà utilitzar-se en les entrades 
de festivals de música, partits de futbol 
o funcions de teatre.
Així ho ha explicat en una entrevista 
a RAC1 el doctor Bonaventura Clotet, 
cap del Servei de Malalties Infeccio-
ses del Ca Ruti i director del centre de 
recerca IrsiCaixa, qui ha detallat que 
estan aprofundint en aquesta mena de 
proves ultrarápidas que podrien estar 
disponibles en qüestió de setmanes. 

“Si pots assegurar que una persona no 
té presència del virus en aquest mo-
ment, pots preveure que en les pròxi-
mes sis hores no es reactivarà”, ha 
detallat sobre els test, que s’estan vali-
dant, ha dit, en “diferents llocs”. “Seria 
un gran avenç per als concerts, per al 
futbol o el teatre. Espero que en po-
ques setmanes o mesos els tinguem”, 
ha agregat. El test de Can Ruti podria enllestir-se en setmanes

ACTUALITAT
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El PSC exigeix la convocatòria urgent
de la Mesa d’Emergències Habitacionals
Els socialistes denuncien la inactivitat del Partit Popular 

L’alcalde destaca que el servei telefònic no és una alternativa

El PSC ha demanat la convocatòria urgent de 
la Mesa d’Emergències Habitacionals davant 
de la desídia del govern del Partit Popular per 
abordar els problemes socials a Badalona. 
Recordem que les persones i/o famílies en 
risc d’exclusió residencial per trobar-se en 
situacions de vulnerabilitat i d’emergència 
econòmica i social poden sol·licitar el rea-
llotjament a la mesa d’emergències munici-
pal de Badalona, previ informe dels serveis 
socials municipals. Segons el PSC de Ba-
dalona, malauradament la greu crisi social i 
econòmica conseqüència de la Covid-19 no 
té cap resposta per part del govern municipal 
del Partit Popular per ajudar als ciutadans de 
Badalona que ho estan passant malament.
Els socialistes badalonins consideren que el 
govern d’Albiol no tan sols no estan creant 

per atendre tots els nous casos de famílies 
amb vulnerabilitat social, i tornem a insistir 
al govern que cal un Pla de Reconstrucció 

noves polítiques de protecció social sinó 
que, encara pitjor, les que ja existeixen no 
les estan utilitzant, com és el cas de la Mesa 
d’Emergència. Segons el PSC, el govern 
del Partit Popular és gairebé l’únic que no 
ha volgut aprovar un “Pla de Rescontrucció 
Econòmica i Social” per Badalona, tot i la 
disposició de totes les forces polítiques i els 
agents socials. En paraules del portaveu so-
cialista Christian Carneado “L’única mesura 
econòmica per sortir de la crisi que ha adop-
tat el govern d’Albiol va ser intentar apujar-se 
el sou, i en matèria social, no només no ha 
proposat cap tipus d’ajudes, sinó que els re-
cursos que a existeixen no els està posant a 
disposició dels ciutadans. És una vergonya.” 
“Exigim la convocatòria urgent de la Mesa 
d’Emergències Habitacionals de Badalona 

Social i Econòmiques amb mesures integrals 
i una important dotació pressupostària” ha 
afegit Carneado.

Imatge d’arxiu

Els grups municipals 
denuncien unes pintades
a la seu socialista

Els diversos grups municipals de Bada-
lona han mostrat el seu rebuig a les pin-
tades que van aparèixer a la seu del PSC 
a Badalona fa uns dies. “Els intolerables 
tornen a atacar la nostra seu. Aquesta 
és la seva manera d’entendre la demo-
cràcia. Aquests fets ens han de fer més 
forts, en la defensa d’unes polítiques de 
diàleg i construcció”, denunciaven per 
les xarxes socials els socialistes. També 
Aïda Llauradó, dels comuns, manifesta-
va via Twitter el seu rebuig: “Ànims, la 
intolerància no porta enlloc. Aquest no 
és el camí del diàleg ni la democràcia”. 
En la mateixa línia, Rosa Trenado afir-
mava que “només amb diàleg podrem 
aconseguir un país més fort i democrà-
tic”. Un acte vandàlic que es repeteix, ja 
que la seu socialista a Badalona ja ha 
estat objecte altres cops de pintades i 
missatges escrits a la paret.

Albiol demana al govern espanyol que 
es reprengui el servei presencial a les 
oficines del SEPE de Badalona

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, ha enviat aquest dijous una carta 
a la delegada del Gobierno a Catalun-
ya, Teresa Cunillera, per demanar que 
es reprengui de manera immediata el 
servei presencial a les oficines del Ser-
vicio Público de Empleo (SEPE) de Ba-
dalona. En el document enviat, l’alcalde 
recorda a la delegada que el fet que la 
principal alternativa que tenen els veïns 
de la ciutat sigui la tramitació en línia 
suposa un greuge important per a mol-
tes persones que han de sol·licitar les 
diferents ajudes socials i que no tenen 
accés als mitjans digitals necessaris. 

En aquest sentit, Garcia Albiol desta-
ca que el servei telefònic del SEPE no 
és una alternativa, ja que hi ha moltes 
queixes sobre el seu funcionament.

En la carta, l’alcalde demana a Cuni-
llera que les oficines del SEPE tornin 
a obrir perquè a Badalona hi ha milers 
de persones que estan esperant a tra-
mitar urgentment les seves sol·licituds 
i insisteix en el fet què l’alternativa de 
traslladar-se a altres ciutats no és con-
venient en el context de pandèmia ac-
tual que demana reduir la mobilitat de 
les persones tant com sigui possible. Oficina del Treball
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Badalona demana ajuda a la Unió Europea per 
reactivar la recerca d’Enoc, desaparegut a Hondures

Un apunyalat a la Salut en una
baralla entre bandes rivals

L’Ajuntamentde Badalona recorrerà a les 
màximes instàncies de la diplomàcia eu-
ropea perquè instin a les autoritats polí-
tiques i policials del govern d’Hondures 
a la resolució del cas del nen de 12 anys 
Enoc Misael, que va desaparèixer en 
aquest país el passat mes de desembre 
mentre visitava la seva família.
L’alcalde, acompanyat de la regidora 
d’Educació, Cultura i Joventut, Amanda 
Feria, s’ha reunit amb la mare de l’Enoc, 
Karina Chinchilla, resident a Badalona, 
qui ha estat acompanyada de la directo-
ra del centre educatiu on estudia l’Enoc 
i d’un representant de la comunitat hon-
durenya a Espanya. Garcia Albiol els ha 
traslladat la preocupació i el neguit de 
l’Ajuntament i del conjunt de la ciutada-
nia de Badalona i els ha assegurat que es 
farà tot el possible per impulsar la recer-
ca de l’Enoc.

Una baralla entre persones d’ètnia gitana i 
altres de nacionalitat marroquina ha pro-
vocat el pànic a Badalona.
El succés ha acabat amb dos ferits per 
apunyalament i amb un ciutadà d’origen 
magrebí detingut. Aquest últim seria el 
presumpte autor de les ferides. Els fets 
haurien ocorregut en la plaça Antonio Ma-
chado, en el barri de la Salut, al voltant de 
les 20.15 hores. Fonts policials han con-
firmat que aquest divendres a la tarda ha 
tingut lloc un tumult entre bandes rivals en 
la citada zona de la ciutat. 
La baralla s’ha dut a terme entre un grup de 
veïns magrebins i un altre de calés. Al lloc 
dels fets s’han traslladat diverses patrulles 

L’alcalde Albiol amb la mare de l’Enoc

Imatge de la baralla a la Salut

El nen va desaparèixer el passat desembre al seu país

“Com a alcalde de Badalona no ens podem 
resignar i quedar-nos de braços plegats 
davant d’aquest cas que afecta veïns de 
Badalona, exercirem tota la pressió política 
possible perquè les autoritats d’Hondures 
investiguin i busquin l’Enoc”, ha declarat 
Xavier Garcia Albiol en concloure la tro-

de la Guàrdia Urbana de Badalona i dels 
Mossos d’Esquadra. Els agents han detin-
gut a un home marroquí com a presumpte 
autor de la punyalada amb una navalla. Els 
ferits han estat traslladats a un hospital 
pròxim. Un d’ells presenta “diversos talls 

bada. “Anirem més enllà de l’àmbit nacio-
nal, que fins ara no ha donat cap resultat i, 
sense buscar culpables, sinó sumant tots 
els esforços, portarem aquest cas la Unió 
Europea per exercir la màxima força i la 
màxima implicació dels responsables de 
trobar l’Enoc”, ha conclòs l’alcalde.

a la mà que requeriran punts de sutura i 
pot ser que tingui diverses opcions de 
fractures en un braç”, assenyalen les ma-
teixes veus. L’altre lesionat, que no ha estat 
detingut però està sent investigat, té el cap 
obert.

KLEANING
Hand Hygiene Solutions

kleaning.es

Desinfectant
instantani 
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La teva salut
a les teves mans

COMPRA ONLINE              -             www.kleaning.es               -              info@kleaning.es

Avui dijous 10 no hi haurà 
atenció al públic a la tarda 
a l’Ajuntament

20 avisos a Badalona per la 
pluja del passat diumenge

Albiol denuncia amenaces 
a la seva filla de 13 anys

Avui dijous 10 de setembre a la tar-
da el Servei d’Atenció a la Ciutada-
nia (SAC) de l’Ajuntament de Bada-
lona no atendrà al públic. De manera 
excepcional, per poder donar servei 
a les persones que ho necessitin, el 
SAC estarà obert dimecres dia 9 en-
tre les 16 i les 18.15 hores.

Els Bombers de la Generalitat van 
atendre el passat diumenge 20 avi-
sos a Badalona per les fortes pluges 
que van començar a darrera hora de 
la tarda. Els forts aiguats van provo-
car reculls d’aigua de fins a 40mm 
en alguns indrets de la ciutat (La 
Pau-Puigfred). Molt menors han es-
tat els avisos a les localitats veïnes 
de Sant Adrià i Santa Coloma.

L’alcalde de Badalona ha denunciat 
aquest diumenge que la seva filla 
de 13 anys hauria rebut amenaces 
per part d’un usuari de Twitter. En el 
seu compte de la mateixa xarxa so-
cial, Albiol ha indicat que: “quan un 
està en política toca aguantar gairebé 
tot en les xarxes socials, però que 
s’amenaci a la meva família i més 
concretament a la meva filla de 13 
anys per aquí no”.Segons, el dirigent 
popular, pensa denunciar a l’usuari 
en qüestió.
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Ja sabem que
el teu poble és
el millor del món.

La Generalitat, a través del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC), invertirà 
250 milions d’euros en obres i millores que 
afavoreixin la creació d’oportunitats 
econòmiques i socials a tots els municipis 
i consells comarcals de Catalunya.

Som 7,5 milions d’oportunitats. 

Junts el podem 
fer encara millor.
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Recuperat el servei de retirada de vehicles 
abandonats a la via pública
L’Ajuntament ha ampliat l’espai destinat a la guàrdia i custòdia dels vehicles
retirats i ha agilitzat els tràmits per al seu desballestament
A partir d’aquesta setmana Badalona recu-
pera el servei de retirada de vehicles aban-
donats a la via pública. L’Ajuntament ha 
ampliat l’espai destinat a la guàrdia i cus-
tòdia dels vehicles retirats, amb el lloguer 
d’un nou solar, i ha agilitzat la signatura dels 
decrets que permetrà procedir al seu des-
ballestament. Aquest servei el presta l’ens 
municipal Engestur.
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
acompanyat de la quarta tinenta d’alcaldia i 
regidora de l’Àmbit de Seguretat, Protecció 
Civil i Convivència de l’Ajuntament de Ba-
dalona, Irene González, i del regidor de Via 
Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat i Ha-
bitatge, Daniel Gracia, ha presentat aquest 
migdia, al carrer Jerez de la Frontera, can-
tonada amb l’avinguda del Maresme, al barri 
de Sant Roc, la recuperació del servei de 
retirada de vehicles abandonats a Badalona. 
L’alcalde ha assenyalat que “des del mes de 
desembre no es firmen les instruccions per 
al desmantellament dels vehicles retirats, la 
qual cosa ha provocat un col·lapse i evita 
que no es puguin retirar més”. “Badalona 
no es pot permetre tenir més de dos-cents 

cotxes abandonats a la via pública, amb la 
imatge de deixadesa i insalubritat que això 
comporta”, ha afegit Xavier Garcia Albiol.
A més dels 420 vehicles pendents de des-
ballestament, actualment hi ha una cinquan-
tena d’expedients en curs per a la retirada 

S’agilitza el tràmit per al seu desballestament

L’alcalde recull les
propostes dels centres edu-
catius concertats per abordar 
l’inici del curs escolar

La piscina del Centre
tancada 3 mesos més

Aquest passat dimarts, l’alcalde també es 
va reunir amb els representants dels cen-
tres públics per garantir un bon inici de 
curs el proper 14 de setembre. “Davant 
de la Covid-19 per aquest Ajuntament no 
hi ha nens i nenes de l’escola pública o 
de la concertada, hi ha escolars i profes-
sorat als qui hem de garantir les millors 
condicions per a posar en marxa el curs 
amb la normalitat més gran possible”.

Un informe tècnic encarregat pel go-
vern de Badalona ha conclòs que la 
piscina municipal Mireia Belmonte, 
la del Centre, pateix avaries impor-
tants que fan impossible la seva 
reobertura en un període mínim de 
tres mesos. L’alcalde, Xavier García 
Albiol ha plantejat la construcció 
d’una nova piscina municipal per 
a respondre a les necessitats dels 
veïns i dels clubs esportius de Ba-
dalona.

Enguany, l’estiu ha estat marcat per 
la gran quantitat de brutícia al mar 
i a les platges de la ciutat. Com-
preses, condoms, tovalloletes i un 
nou objecte afegit pel coronavirus: 
mascaretes. Aquests s’han pogut 

veure surant al mar els dies d’estiu. 
La plataforma Badalona Mar conti-
nua la seva tasca de denúncia: “La 
brutícia que era als carrers ja és al 
mar on trigarà centenars d’anys en 
descomprondre’s”. 

de vehicles de la via pública per abandona-
ment. També hi ha uns dos-cents vehicles 
abandonats pendents de l’inici de l’expe-
dient per a la seva retirada. Cal recordar 
que per poder procedir al desballestament 
definitiu d’un vehicle retirat del carrer han de 

transcórrer dos mesos des de la seva arriba-
da al dipòsit.
L’any 2019 l’Ajuntament de Badalona va 
retirar 640 vehicles de la via pública. Fins 
al 31 d’agost d’aquest any s’ha procedit a 
retirar-ne 340.
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Les fonts públiques tornen a funcionar amb 
normalitat un cop realitzades les tasques de 
neteja i desinfecció
Des de finals del mes de març les fonts estaven inoperatives a 
causa de la recomanació de Salut per evitar el risc de contagi 
Les fonts públiques de Badalona tor-
nen a funcionar amb normalitat un 
cop realitzades les tasques de neteja 
i desinfecció de les seves instal·la-
cions després de mesos aturades a 
causa de la recomanació feta des del 
Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya per evitar el risc de 
contagi de la COVID-19. D’aquesta 
manera, es torna a garantir l’accés a 
l’abastament d’aigua de consum humà 
a tota la ciutadania de Badalona. 

El passat mes de març, en el marc de 
la declaració de l’estat d’alarma per a la 
gestió de la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, l’Ajuntament de Ba-
dalona va deixar sense funcionament 
les fonts públiques de la ciutat i es 
van adoptar les mesures per evitar-hi 
l’accés. Tot i que el virus SARS-CoV-2 
no s’ha detectat en subministraments 

d’aigua potable i, d’acord ambl co-
neixement científic actual, el risc per 
als subministraments d’aigua és baix, 
el Departament de Salut va recomanar 

deixar les fonts inoperatives pel possi-
ble contagi per contacte amb les mans 
i la boca.
Ara, un cop finalitzat l’estat d’alarma i 

ACTUALITAT

atès que el govern municipal ha proce-
dit a la neteja de les instal·lacions, les 
fonts de la ciutat tornen a funcionar amb 
normalitat.
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InOrbis sortejarà 7 beques pel pagament
dels estudis
L’alumnat entrarà en un sorteig el 18 de setembre 
InOrbis és un centre de formació amb 
40 anys d’experiència, especialitzat en 
idiomes, robòtica en anglès i reforç es-
colar amb seu al Vallès Oriental, Mares-
me i Barcelonès. Amb més de 70 pro-
fessors i presència arreu de Catalunya, 
Inorbis obre el curs amb la voluntat de 
transmetre la màxima tranquil·litat i 
confiança front la situació social en la 
que ens trobem.
A més a més, i com sempre en el mo-
ments difícils, InOrbis vol estar al cos-
tat de la seva comunitat. A través de les 
beques COVID vol ajudar a aquelles 
famílies que més ho necessiten oferint 
7 beques en diferents categories. Les 
beques que engloben aquestes aju-
des, són per a: “Idiomes per a nens”, 
“idiomes per a adults”, “reforç escolar” 
i “robòtica en anglès” i consisteixen 
en un 80% de la quota d’un dels seus 
cursos i la matrícula gratuïta respecti-
vament.
Per tal d’acollir-se a una beca, els 
alumnes, que han de complir uns re-
quisits, entraran en un sorteig que es 
durà a terme el dia 18 de setembre, on 

es valorarà tant la situació personal de 
la família com l’expedient i valoracions 
acadèmiques de l’alumne sol·licitant.
Una vegada més, i amb la voluntat de 

Equip d’InOrbis

reiterar el nostre compromís per esta-
blir un espai segur on poder realitzar 
tots els nostres serveis amb garanties, 
Inorbis es posa a la disposició dels 

alumnes per a poder dur a terme un Pla 
personalitzat i atendre els objectius i 
necessitats individuals dels seus alum-
nes.
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MASCARETA 

MANS

Tornem a moure’ns. Tornem al bus. 
És el moment de fer bategar les ciutats. Tornar a l’escola, a 
la feina, al dia a dia... Omplim de vida els barris però amb les 
recomanacions de salut. I ara que tots seguim amb les nostres 
vides, l’autobús és una opció segura: per que els operadors i les 
persones usuàries prenem les mesures d’higiene i seguretat.

La ciutat s’ha de moure, ara més que mai, en transport públic.

ORI_225x312_NOVANORMALITAT_diari_badalona.indd   1 8/9/20   18:36
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Ingressen a presó dos homes enxampats
a Badalona després de comprar prop d’1,5 kg
de drogues de disseny

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de 
Seguretat Ciutadana de la comissaria de 
Badalona van detenir la matinada del 31 
d’agost dos homes de 31 i 24 anys, de 
nacionalitat espanyola i belga, respecti-
vament, i amb domicili a Sort un d’ells i 
desconegut l’altre, per un delicte contra 
la salut pública en la seva vessant del 
tràfic.
Els fets es van produir poc després de 
les 00:30 hores del 31 d’agost quan una 

Objectes requisats

Els dos homes van ser detinguts per un delicte contra la salut
pública en la seva vessant del tràfic

!Hágalo de la mano de Profesionales 
con más de 20 años de Experiencia, 
solo cobramos por los resultados!

COMPRA VENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE INMUEBLES, 
ASESORIA INMOBILIARIA, JURÍDICA Y FINANCIERA.
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE HIPOTECAS AL 100%

¿Quiere vender su vivienda?

!SI NO VENDEMOS, NO 
COBRAMOS NADA, NADA, NADA!

!Se lo garantizamos con firma!

¿Quiere vender con todas 
las garantías?

C/ Industria, 143-149 · 08912 Badalona - Tel. 93 397 59 65 · 610 532 916
www.alfabadalona.com · www.alfabadalonacentromar.com

Col·laborador oficial:
Club Joventut
de B adalona

NO LE COBRAMOS NADA,
POR NUESTROS SERVICIOS
NO LE COBRAMOS NADA,

POR NUESTROS SERVICIOS

En breu comença la darrera jornada del 
cribratge comunitari a Llefià #Badalo-
na. Recordeu que us podeu apropar 
als #CAPLlefià i #CAPGranSol de 10 a 

patrulla va observar un vehicle estacionat 
en doble filera davant una porteria al ba-
rri de Sant Roc de Badalona. A l’interior 
es trobava el conductor que en veure els 
agents es va mostrar molt nerviós, de 
seguida va aparèixer un segon individu.
Els agents van identificar els dos homes 
i els van escorcollar, un d’ells portava a 
sobre vuit embolcalls amb cocaïna, dos 
telèfons mòbils i 405 euros en bitllets; 
l’altre portava dos telèfons més i 1.950 

dòlars de Nova Zelanda. A l’interior del 
vehicle, al seient del copilot, hi havia una 
motxilla on els agents van trobar prop 
d’1,5 kilograms de MDMA, popularment 
coneguda com a èxtasi. Els agents van 
detenir els dos homes per un delicte de 

14h i de 15 a 19h. Aquesta campanya 
permet detectar casos #COVID19 po-
sitius asimptomàtics, aïllar-los i mini-
mitzar contagis.

tràfic de drogues. Els dos detinguts, sen-
se antecedents policials previs, van pas-
sar a disposició judicial el 2 de setembre 
davant el jutjat en funcions de guàrdia de 
Badalona que va decretar el seu ingrés 
a presó.
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La Sala Josep Uclés del Centre Cultural
El Carme reobre l’exposició ‘Recién Pintado’ 
Després d’un llarg parèntesi provocat 
per la pandèmia de la Covid-19, a partir 
d’aquest dimarts podem tornar a visitar 
l’obra de deu artistes del grafitti i l’art 
urbà a la Sala Josep Uclés del Centre 
Cultural El Carme, al carrer de Fran-
cesc Layret 78-82.L’exposició “Recién 
pintado” presenta l’obra col·lectiva de 
deu artistes: Bre; Santiago Jaén; Crajes; 
Spogo; Dagoe; Sm172; Elbi Elem; Rubén 
Sánchez; Juan Chacón i Marcos Navarro. 
Tots tenen dos vincles en comú: la inter-
venció al carrer i la ciutat de Badalona. 
Aquests artistes representen l’evolució 
d’una cultura i un estil de vida que va 
començar als anys noranta amb el graffiti 
i el hip hop, i que s’ha ramificat en co-
rrents diferents que reflecteixen una gran 
riquesa cultural i estètica. Entre finals del 
mes de gener i durant tot el mes de febrer 
de 2020, els deu artistes van intervenir 
directament a les parets de la Sala Josep 
Uclés, que es va convertir, així, en el seu 
propi espai de creació.   
 L’obra completa es va inaugurar el dia 3 
de març, però poc després, a conseqüèn-
cia de l’alerta sanitària, la sala va quedar 
tancada al públic. Exposició

Exposició sobre Jordi 
Margarit a l’Espai Betúlia

En marxa el cicle “Viu
la Música a Montgat”

L’exposició consta de 27 pintures de 
Sergi Marcos inspirades en l’obra poè-
tica de Joan Margarit i acompanyades 
de diversos treballs previs de cadas-
cuna de les obres.La mostra quedarà 
inaugurada aquest dimecres, dia 9, a 
l’Espai Betúlia i arriba després del tan-
cament d’aquest equipament cultural. 

Montgat ha estrenat aquest mes de 
setembre un nou cicle de música a 
l’aire lliure.l dia 10, Montgat gaudirà 
de la veu en directe i el piano de Me-
ritxell Nedderman; els dies 18 i 25 
de setembre arribarà el torn del co-
negut Quartet Mèlt i del duet tianenc 
Versions Originals. I, finalment, 
també els dies 18 i 25 a les 18h, els 
grups Xiula i Damaris Gelabert.

Comença el rodatge de ‘Mediterráneo’, 
un film inspirat en l’origen d’Open Arms
Marcel Barrena (‘100 metros’, ‘Món pe-
tit’) roda aquests dies a Grècia el seu nou 
film, ‘Mediterráneo’, una història particu-
lar sobre el drama migratori, des del punt 
de vista d’aquells lluiten per salvar vides 
al mar. La pel·lícula s’inspira, de fet, en el 
viatge que van emprendre l’any 2015 dos 
socorristes de Badalona, Òscar Camps i 
Gerard Canals, fundadors d’Open Arms, 
després de veure la fotografia publicada 
a la premsa d’arreu del món d’Aylan Kur-
di, un nen sense vida a la riba del Me-
diterrani. 
Amb un repartiment format per Eduard 
Fernández (Òscar Camps), Dani Rovira, 
Anna Castillo, Sergi López i Àlex Monner, 
el film de Lastor Media, Fasten Films, Ar-
cadia Motion Pictures, amb participació 
de TV3, arribarà als cinemes l’any vinent. 

Eduard Fernández serà
el badaloní Òscar Camps
A la ficció, Eduard Fernández encarnarà 
Òscar Camps, mentre que Dani Rovira 
donarà vida al seu company Gerard Ca-
nals. Impactats per la fotografia d’un nen 
ofegat en aigües del Mediterrani, en arri-
bar descobreixen una realitat colpidora: 

milers de persones arrisquen la vida cada 
dia travessant el mar en precàries embar-
cacions i fugint de conflictes armats. Tot 
i això, ningú fa tasques de rescat. Jun-
tament amb l’Esther (Anna Castillo), el 

Nico (Sergi López) i altres membres de 
l’equip lluitaran per donar suport a mi-
lers de persones que ho necessiten. Per 
a tots, aquest viatge inicial suposarà una 
odissea que els canviarà la vida.

Imatges d’Open Arms
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La Penya es torna a ennuegar a la Lliga Catalana

Per setena temporada consecutiva, la 
Penya no ha estat capaç de superar la 
ronda de semifinals de la Lliga Catalana. 
Ja no és cap novetat que el MoraBanc 
Andorra sigui botxí verd-i-negre. L’ac-
tuació d’Ante Tomic va ser el punt més 
protagonista durant els dos partits, en 
un torneig que va guanyar el conjunt del 
Principat d’Andorra.

En l’edició d’enguany, organitzada al Pa-
lau Blaugrana i a porta tancada, el con-
junt d’Ibon Navarro va guanyar el pols 
al de Carles Duran al primer matx. Tot i 
que els badalonins van tenir ben a prop la 
classificació per a la final amb una gran 
actuació de Tomic - la diferència al tercer 
temps era d’11 punts (49-60), - Clevin 
Hannah va liderar l’Andorra i va classifi-
car l’equip del Principat (77-75).
Al partit pel tercer i quart lloc, el Joventut 
va superar el BAXI Manresa (79-93), amb 

Foto: FCBQ

Foto: FCBQ

Derrota contra Andorra a semifinals (77-75) i victòria davant Manresa
al partit pel tercer lloc (79-93)

El futur del base Nenad Dimitrijevic té color 
més aviat ‘taronja’, segons ha confirmat el 
web Encenstando. Les negociacions entre 
Penya i Valencia Basket perquè Neno jugui 
a La Fontenta pròximament comencen a 
arribar a un acord i d’aquesta manera es faci 
efectiu el traspàs del jugador macedoni a la 
capital de la Comunitat Valenciana.
El jove de la base, de 22 anys, jugaria ce-
dit aquest curs a Badalona però marxaria a 
València a partir de la temporada 2021- 2022. 
L’operació es tancaria, aproximadament, per 

La primera jornada de la Lliga Catala-
na Femenina 2 serà l’estrena oficial del 
nou sènior femení verd-i-negre. Ho farà 
aquest dissabte (18:00h) a la pista del 
Lima Horta, Virolai,  un dels conjunts 
més consolidats a Lliga Femenina 2.

L’equip de Guillem Abelló té un roster 
amb jugadores experimentades a la 
categoria. El fitxatge de Minata Keita 
reforça el joc interior i suposa un pas 
endavant de l’equip. Paula Curto, Isa-
bel Mbolio, Mireia Poyato, Maria Gon-
zález, Judith Torrión, Elma Dautovic i 
Laia Soler són les incorporacions. Ta-
nia Hurtado i Erika González, les dues 
renovacions.

Neno, a València
i cedit a la Penya

El sènior femení arrenca 
aquest dissabte a Horta

L’avenir del base verd-i-negre es pot 
confirmar aviat tot i que continuarà
a Badalona un any més

Arturs Zagars liderant l’equip (16 punts) i 
una victòria consolidada des del salt ini-
cial. Ante Tomic (14 punts i 9 rebots) va 

tornar a exhibir el seu talent sota cistella, 
així com el bentornat Pau Ribas (14).
Aquest dissabte serà el darrer partit amistós 

de la pretemporada i justament serà contra 
el Manresa de Pedro Martínez, al Nou Con-
gost (12h). EN directe a Esport 3.

250.000€. Neno va fer el salt al primer equip 
fa quatre temporades i finalitzava contracte 
amb la Penya aquest pròxim curs.  

Foto: Penya.cat 
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Debut a l’Olímpic contra Unicaja 
i l’incògnita del públic
La possibilitat de disputar la primera jornada amb espectadors és més aviat nul·la
El conjunt de Carles Duran ja coneix el camí 
a seguir de la temporada 2020 – 2021, que 
arrenca en 9 dies. La Penya jugarà la primera 
jornada a l’Olímpic i ho farà contra un dels 
rivals que sempre exigeix força els verd-i-
negres: l’Unicaja. Dissabte 19 a les 18:00h la 
pilota s’enlairarà al sostre del pavelló i serà 
el punt de partida del curs.
El primer derbi contra el Barça serà en la jor-
nada 15 al Palau (19-20 de desembre), i dos 
mesos més tard  serà a Badalona (27-28 de 
febrer). Aquest any, amb un nombre d’equips 
imparells a l’ACB, la Penya descansarà el 
2-3 de gener i el 14-16 d’abril. Encara més 
d’hora serà la visita del Real Madrid a terres 
badalonines: 27 de setembre.

Amb públic o sense?
Ara com ara, i a poc menys de 10 dies perquè 
comenci la temporada, la presència d’espec-
tadors al pavelló encara no es pot confirmar 
quan serà. La possibilitat d’aficionats contra 
Unicaja és més aviat nul·la i des de l’entitat 
són conscients de la realitat sanitària i evo-
lució de la pandèmia.  Foto: Penya.cat 
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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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Néstor Albiach
torna a Badalona

El projecte de les 
‘gavines’ il·lusiona

El mitjapunta Nèstor Albiach tornarà a lluir 
l’escapulada la pròxima temporada a l’Estadi. 
Fa dues temporades, va defensar l’equipació 
del CF Badalona i el curs vinent ho tornarà a 
fer. És una incorporació que ha engrescat l’afi-
ció badalonina. Quan a pretemporada, el Ba-
dalona va caure davant el Manresa al Congost 
(3-1) i contra Sabadell (1-0), també a domicili.

L’equip d’Ana Junyent ha encetat els amisto-
sos estivals amb una victòria davant el Sant 
Gabriel (7-0) i una derrota contra l’Espanyol 
(3-1). Ambdós duels van ser el reflex de la 
competitivitat que ha de mostrar l’equip ba-
daloní aquesta temporada a Reto Iberdrola, si 

Foto: CF Badalona

Foto: Seagull
Grup català
La RFEF va anunciar el grup del Bada-
lona aquesta temporada. L’Hospitalet, 
Andorra, Espanyol B, Olot, Nàstic, Cor-
nellà, Prat, Llagostera i Lleida Esportiva 
seran els rivals de la primera fase. En 
funció de la posició, es lluitarà per as-
cens o permanència.

vol lluitar per l’ascens a Primera. El gran estat 
de forma d’Ainhoa Marín i l’olfacte golejador 
d’Irina Uribe van destacar en els dos duels de 
les ‘gavines’. L’inici de la lliga s’endarrereix al 
18 d’octubre i durant la pròxima setmana ja 
hauríem de conèixer rivals i calendari.

Foto: Llefià

Foto Círcol

 Contratemps a Llefià:
tres baixes inesperades

El Círcol confecciona
una samarreta contra
la Covid-19

ESPORTS

Tot i tenir tancada la plantilla que com-
petirà la pròxima temporada a Primera 
Catalana, el tècnic de la Unificació Lle-
fià, Jordi Souto, s’ha trobat amb tres 
baixes al primer equip. El porter Cesc de 
Bode, el migcampista Álex Domínguez i 
el davanter Alberto López no formaran 
part de la ‘Llefi’ 2020 – 2021, tots tres 
per motius personals o laborals. El late-

El Círcol Catòlic també vol aportar el seu 
gra de sorra en la lluita contra la Covid-19. 
Per aquest motiu, l’entitat badalonina ha 
confeccionat una equipació especial per a 
la temporada 2020 – 2021. L’Institut d’In-
vestigació Sanitària que impulsa l’Hospital 
Germans Trias i Pujol serà el destinatari  de 

ral esquerra Djibi (Sants) i el porter Ga-
bri Padròs (Martinenc) són els primers 
recanvis.

L’Amateur torna a Can Cabanyes
D’altra banda, el CF Sistrells tornarà a 
competir a Quarta Catalana amb la con-
fecció d’un nou Amateur, format per jo-
ves jugadors badalonins.

tots els guanys que es recaptin arran de la 
venda d’aquesta samarreta solidària.
En cap cas, aquesta samarreta rosa és ofi-
cial de joc sinó exclusiva per a la causa. A 
les xarxes socials del Club, hi podreu tro-
bar tota la informació i com es pot col·la-
borar..

El Seagull mostra una imatge molt competitva 
als primers duels de pretemporada

Els guanys, destinats a la lluita contra la malaltia
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Pere Crespó, campió d’Espanya de Patí de Vela

El badaloní Pere Crespó s’ha alçat amb 
el Campionat d’Espanya de Patí de Vela, 
organitzat a El Puerto de Santa María 
(Cadis). Amb les condicions de vent molt 

Foto: CN Badalona

Foto: Spartan Race

22è campionat d’Espanya del Club Natació Badalona

10 quilòmetres i 25 obstacles ha es-
tat el repte superat per part del bada-
loní Óscar Gámez a l’Spartan Race, 
disputada aquest cap de setmana a 
Andorra, i més concretament a En-
camp. Aquesta competició, de màxi-
ma exigència física, posa a prova els 
participants amb diferents circuits i 

Óscar Gámez assoleix la 
tercera posició a l’Spartan 
Race

ESPORTS22

nivells de dificultats. Una modalitat 
esportiva molt practicada arreu del 
món i seus a diverses ciutats i països. 

L’Age Group era la modalitat escollida 
per part de Gámez i ha conclòs la seva 
participació amb una més que notable 
tercera posició i un temps de 01:35:56.

variades i ratxes de 20 nusos, Crespó va 
patir i suar de valent per emportar-se una 
primera posició molt cotitzada.
Les habilitats dels patrons es van posar 

a prova durant tota la competició i van 
exigir el màxim rendiment de les embar-
cacions. Tot i això, Crespó va superar les 
adversitats amb una notable actuació i va 

aconseguir el títol. Aquest or suposa el 
12è campió del Club Natació Badalona 
i el 22è campionat d’Espanya de l’entitat 
badalonina. Enhorabona!
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)

Moment una mica tens amb la família. Recor-
da que és millor respondre que reaccionar, et 
convé mantenir la calma. Podries fer un viatge 
per motius de salut, cercant un lloc relaxant.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Mires al passat, doncs pot ser que hagis de 
fer un pas enrere per resoldre algun proble-
ma. Compte amb quedar-te pres de les peti-
tes coses i no valorar el conjunt global.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Amb Sol i Mercuri a Casa XII, vius un temps 
de certa introspecció amb ganes de posar 
en ordre el món interior. Pot sorgir un projecte 
professional vinculat a la parella.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Moments d’inspiració. Escriure t’ajudarà a 
treure’t el pes de tot allò que no comuniques 
als altres. Una persona, que potser no espe-
res, pot mostrar el seu interès en tu.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Esdeveniments transcendents, dels que 
donen sentit a la vida. Reps notícies del teu 
passat afectiu, però també hi ha necessitat de 
concreció, no vols perdre el temps.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si passaves per un moment delicat, de forma 
inesperada pot donar-se una solució per tu. 
Canvis al sector laboral, on tocarà posar-se al 
dia i podries haver de formar-te. 

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
En un grup de gent amiga pot sorgir una forta 
atracció, però no tinguis pressa, no et precipi-
tis. S’obre la possibilitat de fer un petit viatge.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Aquest és un temps d’ocupar-te de lo material, 
d’estructurar la teva vida perquè no manqui el 
més bàsic. Si hi havia problemes d’enteniment, 
millora l’ambient a la feina.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Es reforcen els llaços familiars i reps el suport 
que necessites si tens algun problema impor-
tant. En el sector de l’amistat prefereixes pren-
dre’t un descans i estar sol.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pot sorgir l’atracció amb algú compromès, 
trontollant l’amistat que hi havia. Dies de ro-
manticisme i complicitat. Al sector professio-
nal no et conformes i vols ascendir.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Algun fet del passat, pot tornar a sorgir per-
què ho gestionis i acabis. Revisa els teus 
hàbits, potser cal fer més exercici i cuidar la 
dieta, sobretot si has agafat pes.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Es pot donar un apropament amb els fills i 
parlar amb més confiança. Etapa de connexió 
amb la gent més jove en general. Vols fer al-
guns canvis en la decoració de la llar.
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