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Una munió de gent preparada
per entrar en uns grans magat-
zems just abans de la seva ober-
tura. Aquesta era la clàssica foto
que fins fa poc il·lustrava millor
l’inici de les rebaixes. La imatge,
però, ha perdut molta força en
els últims anys. 

El sector del comerç ha vist
des de fa un temps com el seu es-
quema clàssic de vendes s’ha
anat difuminant, principalment
la campanya de rebaixes. El pas-
sat 7 de gener va arrencar, teò-
ricament, una nova edició de
les rebaixes d’hivern. Teòrica-
ment perquè les rebaixes, ente-
ses com abans, ja no existeixen.
“Les rebaixes  com el període on

es feien descomptes per vendre
estoc acumulat pràcticament
han desaparegut. S’han conver-
tit en una campanya comercial
més”, explica Joan Carles Calbet,
president de RETAILcat, la Unió
d’Entitats de Retail de Catalun-
ya. Aquesta liberalització de les
rebaixes provoca que la gent
pugui trobar comerços que fan
descomptes durant la campan-
ya de Nadal. “El 27 de desembre
hi va haver comerços que van co-
mençar a fer rebaixes, i el 2 de
gener també”, afegeix Calbet.

EL COMERÇ VOL CONSENS
Per intentar recuperar l’impac-
te que abans tenia el tret de sor-
tida de les rebaixes, des del pe-
tit comerç demanen establir una
data de consens sobre l’inici d’a-
questa campanya. “Caldria que
des del sector comercial s’acor-

di el dia d’inici perquè ens be-
neficiaria a tots”, afirma Cal-
bet. El president de RETAILcat
remarca que el més important és
l’acord del sector i no el que mar-
ca la llei catalana del 2017, que
va flexibilitzar les dates tradi-
cionals per fer promocions: el 7
de gener i l’1 de juliol.

EL FRED POT AJUDAR
Pel que fa a les expectatives per a
aquestes rebaixes d’hivern, els co-
merciants creuen que poden ser
positives a causa del descens de
les temperatures en comparació
al desembre. “Si es confirma la
baixada de les temperatures, ens
pot ajudar a tenir una campanya
una mica millor que la de l’any
passat, especialment al sector de
la moda i el tèxtil. Si no, pot es-
tar en la línia o ser una mica pit-
jor”, conclou Calbet.

BALANÇ4L’última campan-
ya de Nadal ha anat una mica
millor que la de l’any passat i
ha aconseguit un augment
de vendes del 2%, tal com ex-
pliquen des de RETAILcat.

“Aquest any el Black Fri-
day, que és el que ara marca
l’inici de la campanya, va ser
millor que el de l’any passat,
tot i que després els primers
dies de desembre van ser
més fluixos”, explica Joan
Carles Calbet, president de
RETAILcat.

I és que no només les re-
baixes han patit canvis en
els últims anys. La campan-

ya de Nadal ha vist com la
irrupció del Black Friday
trencava el seu antic tret de
sortida, que era el pont de la
Puríssima. Aquesta nova si-
tuació, tal com explica Calbet,
fa que la campanya de Nadal
“s’allargui massa i les vendes
no augmenten, sinó que es
desplacen i s’avancen al mes
de novembre”.  

De fet, des de RETAILcat
ja fa temps que alerten que la
irrupció del Black Friday, tot
i tractar-se d’un tipus de cam-
panya que no els convenç,
obliga a una revisió del model
del petit comerç. 

La campanya de Nadal,
millor que la de l’any passat

Rebaixes rebaixades
El concepte de rebaixes ha canviat en els últims anys. Fotos: Línia

» La principal campanya de descomptes del comerç s’ha difuminat a causa de la seva liberalització
» El sector demana consensuar les dates d’inici per recuperar l’impacte que s’aconseguia abans 

Albert Ribas
BARCELONÈS NORD

Reportatge
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La vigília de reis vam tenir un incendi trà-
gic a Badalona, però no va ser l'únic, ni
el primer ni l’últim. Passa molt sovint, any
rere any. Especialment a l'hivern i en bar-
ris on les instal·lacions elèctriques fan
pena. Fa fred i hi ha necessitat d'escalfar
les estances, més encara quan hi ha
criatures. La trista i lamentable existèn-
cia de víctimes mortals li ha conferit un
impacte emocional molt més dramàtic,
i un tractament mediàtic i un ús dema-
gògic-electoralista diferent del de molts
altres incendis. Va passar també amb l’in-
cendi de Reus provocat per la il·lumina-
ció amb espelmes, el novembre de 2016.
Llavors aquella mort destapava el risc
mortal de la pobresa energètica i la ne-
cessitat que les empreses no tallessin els
subministraments, una obligació em-
parada per la llei catalana
24/2015. Aquella mort de
Reus ens va posar en alerta a
tots els ajuntaments, i a Ba-
dalona es va intensificar el
treball amb Mossos, Guàrdia
Urbana, empreses i serveis
socials per millorar la segu-
retat i per buscar acords per
a regularitzacions. Els talls de
llum a blocs sencers en ple hivern eren un
altre crit d’alerta que afrontarem. Vam
avançar, encara que no prou, i vam pro-
jectar un programa preventiu estrella, el
Bloc a Bloc, i el vam dotar. El 155 primer
(que ens va bloquejar l’administració lo-
cal durant mesos) i la no aprovació del
Pressupost 2018 després van impedir po-
sar-lo en marxa. 

Destaca la diferent manera de tractar,
políticament, aquesta tragèdia. Mentre els
grups que vam governar de 2015 a 2018
ho hem enfocat com un tema de Pobre-
sa Energètica, des dels qui van perpetrar
la moció de censura (PP, PSC, Cs) ho en-
foquen com un tema de delinqüència.
Mentre uns ens reunim amb l’Aliança
contra la Pobresa Energètica i amb enti-
tats de Sant Roc que treballen amb pers-
pectiva social al barri, ens manifestem cla-
mant “La pobresa mata”, interpel·lem les

empreses, tal com vam fer mentre go-
vernàvem, i hem proposat  subvencionar
la millora d'instal·lacions amb pressupost
2019, els altres, des de la dreta, fan un po-
sicionament fàcil: culpen als pobres i ex-
culpen les elèctriques - plagades d’expo-
lítics de les seves files -  i als grans teni-
dors: bancs i fons voltors que especulen
amb l’habitatge. És evident que punxar
la llum és un frau, i un risc. Però mentre
PP i PSC competeixen per veure qui d’ells
demostra tenir més mà dura contra tan-
tes veïnes i veïns abocats a l’extrema po-
bresa, altres tenim clara la responsabili-
tat d’unes empreses que obtenen bene-
ficis multimilionaris distribuint i co-
mercialitzant l’electricitat però que es ne-
guen a posar comptadors a moltes cases,
i que no inverteixen en manteniment. 

Quan es produeix una enganxada di-
recta a la xarxa elèctrica sense tenir
comptador l’empresa hi té responsabili-
tat. És un risc que les empreses perme-
ten. Ara mateix les empreses neguen
comptadors a moltes famílies que volen
regularitzar, quan no hi ha cap llei que im-
pedeixi fer-ho. Per què no ho fan doncs?
Per què passen tota la responsabilitat a
les famílies? Per què carreguen tota la
despesa a les persones usuàries? No és
pas per falta de recursos. Aquí algunes da-
des de context per demostrar-ho: EN-
DESA preveu un benefici de 1.500 Mi-
lions d'euros per 2019 a costa del nostre
consum (per cert, que la nostra factura
ja ha augmentat un 8% només comen-
çar l’any). En què es gasten tants bene-
ficis? En modernitzar les instal·lacions no,
en facilitar comptadors socials tampoc.
S’ho reparteixen engreixant pornogràfi-

cament les grans fortunes dels seus di-
rectius, mentre escanyen a una gran
majoria que sobreviu en la precarietat, la
vulnerabilitat i la misèria. Per exemple,
any 2018, President d'ENDESA, D. Bor-
ja Prado Eulate, remuneració fixa
1.132.000 € bruts; Conseller Delegat, Sr.
José Damián Bogas Gálvez, 740.000 €
bruts; als quals cal sumar la retribució va-
riable a curt termini per a cada un,
708.000 € i 450.000 € respectivament.
El sou fix de la resta de membres del con-
sell d'administració, superior als 15.000
€ mensuals més les dietes per assistèn-
cia a cada sessió, 1.500 € de propina. A
part del benefici en contractes i quotes de
consum elèctric, préstecs, i no parlem de
la jubilació. Recordem que el salari més
freqüent a Espanya és de 16.497 € bruts

anuals, i encara n’hi ha molts
per sota. Milers de pensio-
nistes al voltant dels 600 €
mensuals, moltes persones
amb rendes disponibles que
ni tan sols superen els 300
€... als qui PP i PSC no tenen
cap pudor a criminalitzar re-
lacionant pobresa amb inse-
guretat i considerant que to-

tes les ocupacions són delictives.
Aquest diumenge, 20 de gener, hi va

haver dos incendis més per causa elèctrica
a Badalona, un d’ells a Sant Roc, encara
que aquesta vegada no vam tenir càme-
res ni líders polítics acaparant micros. Per
sort no hi va haver morts, però n’hi po-
dia haver hagut. I sí que vam tenir, com
tantes altres vegades, persones ferides, fa-
mílies desallotjades, llars perdudes. I
herois i heroïnes anònimes, sense ho-
menatges, ajudant a salvar vides. La fa-
mília de Sant Roc incendiada aquest di-
umenge pagava regularment els seus
rebuts, i tot i trobar-se en procés de des-
nonament, no era de llum punxada sinó
client regular. A qui haurien culpat en
aquest cas Albiol i l’alcalde transitori que
ell mateix va posar amb la moció de cen-
sura a l’ajuntament del canvi, si per
mala sort hi hagués hagut morts?

Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona

Darrere els incendis 

Joventut Badalona
El club de bàsquet referent de Badalona

tornarà a jugar la Copa del Rei, quatre
anys després de la seva última qualificació.

Els de Carles Durán s’hauran d’enfrontar
al Kirolbet Baskonia als quarts de final, un

partit que es jugarà el 15 de febrer.
pàgina 20

Generalitat
La Generalitat de Catalunya es va com-
prometre l’any passat a retirar els pins

morts afectats per la plaga de Tomicus,
però encara no ho ha fet. Ara, aquesta

plaga està matant sense control els pins
del recinte de Torribera, a Santa Coloma.

pàgina 14

Comunitat RIS3CAT
Aquest consorci energètic, format per

empreses, centres tecnològics i univer-
sitats, engegarà a la biblioteca de

Montgat una prova pilot per instal·lar
un sistema intel·ligent de gestió de l’e-

nergia, fent servir una bateria de cotxe. 
pàgina 18

Consorci del Besòs
La Plataforma per a la Conservació de les

Tres Xemeneies ha assegurat que estan
decebuts pel resultat del procés participa-

tiu. Tot i això, sí que s’han incorporat al-
gunes de les demandes veïnals al projecte

de transformació de l’entorn industrial.
pàgina 16

Els semàfors

Mentre PP i PSC competeixen per veure 
qui d’ells demostra tenir més mà dura, 

altres tenim clara la responsabilitat d’unes
empreses amb beneficis multimilionaris
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Línia Nord estrena un nou
web totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Nord fa
un pas endavant en l’àmbit digi-
tal. Recentment ha posat en mar-
xa un nou web renovat i inter-
connectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal ma-
nera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

Èxit en l’inici del procés 
per millorar el Parc de les Bateries1

2
L’Ajuntament de Badalona 
és a la cua en despesa social

Nou revés a la llista unitària 
d’esquerres a Badalona

Els estrangers demanen 
poder votar a les municipals

El Turó de l’Enric, entre 
el tanatori o ser un gran parc

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Les claus

En aquests dies convulsos en què,
als independentistes, la política
espanyola ens les endinya de tots
colors, es fan una sèrie de pro-
postes que posen els pèls de
punta. Per Pablo Casado s’ha d’a-
plicar el 155 a perpetuïtat, s’ha
d’endurir el règim de presons pels
independentistes, pels de la Gür-
tel i altres casos del PP no en diu
res, il·legalitzar els partits inde-
pendentistes i lliurar el territori
de fanàtics racistes i supremacis-
tes. Es podria fer una proposta:

Espanyols! Des de Catalunya
ens fem càrrec que no es pot con-
tinuar així, que ja no podeu su-
portar més la càrrega política i
econòmica que suposa anar trans-
ferint any rere any diners cap a
Catalunya, insolidària amb la
resta del territori espanyol. Com
diu Carmen Maura, s’ha d’aturar
aquesta sagnia, ja n’hi ha prou,
que es posen negres per mor d’a-
questa infàmia. Per això ens vo-
lem independitzar, per alliberar-
nos d’un país que no para de
ploriquejar demanant almoines
sense parar. Mai en tenen prou.
Que si infraestructures, que si ba-
lances fiscals, que si immersió lin-
güística, que si Mossos, que si TV3
i Catalunya Ràdio. És un no parar!

Espanyols, una vegada des-
lliurats d’aquesta sangonera que
no para de xuclar-vos els vostres
diners, viureu com Déu! Gaudireu
d’una vida rica i plena. Ho ente-
neu no? Si us plau, poseu-vos les
piles i, treballant de valent, entre
tots ho podrem aconseguir. Pa-
raula que, per part nostra, hi abo-
carem totes les nostres capacitats
i energies per deixar-vos tranquils
i en pau d’una vegada. Vinga som-
hi! Anem per feina!

Deslliurem-la
per Jordi Lleal 

El dolor
per @ModernetdeMerda    

Estem gestionant la derrota i ho
estem fent com podem. Amb
molt més desencert del que to-
caria, és evident. El problema
més palpable, crec, és el desgast
emocional que carreguem sobre
les espatlles. Es nota que els pre-
sos i la repressió pesen i això està
fent que tothom es comporti de
manera estranya: uns, quedant-
se amb la bandera de l'1-O i ex-
hibint l'independentisme més
testosterònic; altres, dubtant de
si explicar del tot o no que el seu
pla no és a curt termini i que in-
clou aromes peixalcovistes.

El dolor ens enverina el dis-
curs a tots. Però ja han passat
molts mesos d'ençà dels primers
empresonaments i hauríem de
ser capaços de refer-nos del cop
i no deixar que aquest dolor con-
tinuï prenent decisions en nom
nostre. Els presos han repetit mil
vegades que són conscients de
quin és el seu paper històric. Per
què a fora no assumim el nostre?
Per què no som capaços de tirar
endavant, fent propostes que no
vinguin embolicades de dolor?

Crec que toca ser valents en
aquest sentit. I això significa
ser capaç de posar-te davant
d'un faristol i explicar solemne-
ment el què, el perquè i el com
de la teva proposta post-1O.

És evident que JxC i ERC te-
nen propostes diferents. Doncs
que les expliquin, però clara-
ment. Que surti JxC i expliqui
amb detall en què consisteix i

què implica la proposta d'anar a
totes amb una majoria dèbil i de-
bilitada, sense reconeixements
i amb mitja Catalunya a punt per
ajudar l'Estat a escanyar-te. Que
surti ERC i expliqui amb detall
en què consisteix i què implica
girar full de l'1 d'Octubre, segu-
ir la veta a l'Estat per dirigir la
gestoria i aspirar a una majoria
més àmplia en un futur no de-
terminat.

I que no s'escudin en excu-
ses com, per exemple la unitat,
per evitar fer aquesta reflexió i
aquest pas. No ens enganyem,
no hi haurà unitat independen-
tista en un futur pròxim perquè,
ara mateix, hi ha -com a mínim-
dos projectes antagònics per
aconseguir-la. I no passa res, la
política és això. I el nostre país
és aquest. No ens posem ner-
viosos ni vulguem embolcallar-
ho tot d'unitat, perquè unitat no
sempre vol dir projecte. I sem-
bla que ara la invoquem més per
donar una via de sortida al do-
lor -i per pressionar-nos els uns
als altres- que no pas per mar-
car nous fulls de ruta amb cara
i ulls.

Si us plau, deixem de fer po-
lítica estèril amb el dolor i pugem
a l'escenari. Expliquem-nos bé
(sense limitar-nos a escopir ti-
tulars), bastim les propostes de
dades i fets i tractem-nos com si
algun dia haguéssim estat prou
adults com per ser capaços de fer
un 1 d'Octubre.

A les xarxes

@vicentmontagud: Rafael Murúa, 34 años,
primer periodista asesinado en México en
2019. Era director de la radio comunitaria
Radio Kashana. Lo han matado a tiros.

@NicoFul: Els CDR col·lapsant la Gran Via
i agredint cotxes i conductors al centre
de Barcelona! Terrorisme! Ah, no, tranquils,
que són taxistes. No passa res.

#GranViaOcupada

@sergifarrecon_d: Ter Stegen, Arthur,
Sergi Roberto, Dembélé, Aleñà i ara De
Jong. Rejovenir l’equip amb garanties d’è-
xit sense deixar de competir!

#FitxatgeEsperat #LlibertatdExpressió
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Badalona

SEGURETAT4L’Ajuntament de
Badalona portarà els ocupes als
jutjats. Així ho ha anunciat
aquest dimecres l’alcalde Álex
Pastor, després de celebrar la
reunió extraordinària de la Jun-
ta Local de Seguretat en la qual
s’han avaluat les causes de l’in-
cendi que va tenir lloc al barri de
Sant Roc el passat 5 de gener.

El consistori finalment ha de-
cidit apostar per la via conten-
ciosa-administrativa per tal de
“garantir la seguretat dels im-
mobles on hi puguin haver habi-
tatges ocupats de manera il·legal”. 

Pastor ha assenyalat que, de
moment, començaran actuant
en un centenar de “punts ca-
lents” on els tècnics municipals i
d’Endesa han detectat casos de
sobreconsum elèctric perillós.

Una de les conclusions a les
quals s’ha arribat a la Junta de Se-
guretat ha estat que “prop del
80% dels habitatges ocupats a la
ciutat pertanyen a grans teni-

dors, fons voltors o entitats fi-
nanceres”. L’alcalde s’ha com-
promès a enviar cartes a les en-
titats financeres perquè instal·lin
alarmes o portes d’alt blindatge.

LES ENTITATS, DECEBUDES
La PAH, la PAC i la Plataforma
Sant Roc Som Badalona han ma-
nifestat la seva decepció pel re-
sultat de la Junta. Segons aques-
tes entitats, no afronta la proble-
màtica real i de fons que afecta
moltes famílies de Badalona.

“Esperàvem mesures enca-
minades a garantir l’habitatge i la
regularització a les xarxes d’ener-
gia i no la criminalització de la po-
bresa”, han expressat les plata-
formes, les quals també han re-
cordat que els bancs propietaris
dels pisos van ser rescatats amb di-
ners públics i que les elèctriques te-
nen enormes beneficis.

“Exigim fermesa davant les
empreses per introduir compta-
dors socials”, han ressaltat la PAH,
la PAC i Sant Roc Som Badalona.

La Junta Local de Seguretat s’ha reunit aquest dimecres. Foto: Ajuntament

La plataforma demana pressionar les companyies elèctriques. Foto: Guanyem

L’Ajuntament actuarà per la via
judicial contra els pisos ocupats
» Pastor demanarà als propietaris que instal·lin portes d’alt blindatge
» Les entitats socials, decebudes pel resultat de la Junta de Seguretat

Pressionar les elèctriques 
per evitar més incidents

POBRESA4L’Aliança contra la
Pobresa Energètica exigeix a les
companyies subministradores
d’energia que facin contractes
provisionals a les famílies amb se-
guiment dels serveis socials per as-
segurar-se que la instal·lació elèc-
trica és segura. Segons la plata-
forma, aquesta mesura seria molt
més efectiva que la proposta de
l’Ajuntament de perseguir les
ocupacions per evitar incendis
com el de Sant Roc.

La portaveu de l’entitat, Maria
Campuzano, va assegurar (en una
reunió amb els grups municipals

de Guanyem, ERC i ICV-EUiA)
que tot i que “les ocupacions són
una realitat al nostre país”, s’ha de
donar alternatives segures a les fa-
mílies, ja que “en molts casos els
incendis no es produeixen en pi-
sos ocupats”, sinó en habitatges on
les famílies es veuen “obligades a
punxar la llum”.

Per aquest motiu, consideren
que aquestes famílies haurien
de tenir assegurat l’accés al sub-
ministrament d’electricitat (i
també d’altres recursos vitals)
mentre se soluciona la seva si-
tuació habitacional.

Tres incendis i contenidors
cremats en una setmana

SUCCESSOS4Mentre continua
l’anàlisi sobre les causes de l’in-
cendi de Sant Roc, el foc s’estén a
Badalona. En l’última setmana, la
ciutat ha patit tres incendis, el da-
rrer dels quals es va produir di-
marts passat a la foneria Fundi-
ción Inyectada, al carrer Guifré.

Els Bombers van informar
que dos treballadors van resul-
tar ferits i van ser evacuats a
l’Hospital Municipal de Badalo-
na. Sis dotacions dels bombers
van apagar el foc, que va afectar
una màquina, el sostre i mate-
rials diversos de la foneria.

TRES FERITS A PUIGFRED
Diumenge passat al matí, els
Bombers van haver d’intervenir
en un altre incendi, aquesta ve-
gada al barri de Puigfred, que va
deixar tres persones ferides i
afectades per inhalació de fum.

Però el foc no va acabar aquí, ja
que el mateix diumenge al vespre
la Plataforma Sant Roc Som Ba-
dalona va alertar d’un altre incen-
di al barri, produït per un mal fun-
cionament de la xarxa elèctrica. 

Dilluns, a més, els bombers
van haver d’apagar el foc produït
per la crema de dos contenidors.

Una campanya antiracista
condicionarà el pressupost

POLÍTICA4L’exalcaldessa Do-
lors Sabater exigeix al govern
municipal la posada en marxa d’u-
na campanya antiracista, que es va
treballar amb l’anterior equip de
govern, per tal d’aprovar definiti-
vament els pressupostos de 2019.

Aquesta campanya antiru-
mors s’hauria creat a partir de pro-
cessos de participació i amb fi-
nançament de la Diputació de
Barcelona. Guanyem denuncia
que el govern la va aturar.

Cs PRESENTA AL·LEGACIONS
Per la seva banda, Ciutadans ha
presentat una desena d’al·lega-
cions al pressupost per al 2019,
que es votarà al ple d’aquest mes.
La redacció d’un projecte per a una
nova biblioteca al districte 2, la
destinació de més recursos per mi-
llorar la transparència munici-
pal i els serveis de recollida de re-
sidus, així com la remodelació
del mobiliari del districte 2, són al-
gunes de les demandes que fa Cs.

Policia | Demanen presó per a un sotsinspector dels Mossos
L’Audiència de Barcelona va jutjar ahir un sotsinspector dels Mossos d’Esquadra de

Badalona per suposadament filtrar possibles operacions policials a favor d’un clan
gitano, com va avançar Tot Badalona. La Fiscalia l’acusa d’un delicte de falsedat.
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EDUCACIÓ4La manca de places
és només la punta de l’iceberg dels
problemes dels centres educatius
públics de la ciutat. Així ho va dei-
xar clar la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares (FAMPAS)
de Badalona, que va celebrar dis-
sabte una jornada anomenada
Construïm Futur, en la qual va po-
sar sobre la taula el problema de
la segregació i la desigualtat a les
escoles badalonines.

“Moltes vegades, el tema de les
places i les construccions ens
obliga a estar-ne pendents i per-
dem el focus del fet que això no-
més és la punta de problemes molt
més grans, com la segregació o l’e-
quitat educativa a la ciutat”, ex-
plica a Línia Nord el president de
FAMPAS, David Guerrero.

En la jornada de dissabte
van participar més d’un centenar
de persones, entre representants
de 30 centres educatius, tècnics
de l’Ajuntament i de la Genera-
litat i polítics locals, com el regi-
dor d’Educació, Jordi Subirana,
l’exalcaldessa Dolors Sabater i els
regidors Oriol Lladó, Laia Sa-
bater i Álex Mañas.

Guerrero assenyala que l’ob-
jectiu de la trobada era “activar un
treball en xarxa amb els diferents
centres de les diferents zones de la
ciutat” per tal de trobar solucions

per als problemes comuns a tots
els centres educatius, més enllà del
context puntual de cada escola.

VOLEN COMPROMÍS POLÍTIC
El president de FAMPAS asse-
gura que la jornada va servir
també per demanar als repre-
sentants dels grups municipals
que deixessin al marge “les prio-
ritats polítiques”, per tal de po-
der avançar cap a “una planifi-
cació educativa de la ciutat que
tingui una llarga durada”.

Guerrero ressalta que des de
les AMPA i les direccions dels
centres s’està treballant molt
per reduir les desigualtats a les
escoles, però no tenen “el suport

que haurien de tenir per part de
l’administració”.

Des de FAMPAS exigeixen
que tant la Generalitat com l’A-
juntament posin recursos sufi-
cients per poder exigir pràctiques
a la comunitat educativa que va-
gin en la línia de lluitar contra la
segregació. Només d’aquesta ma-
nera es podrà passar “de les in-
terpretacions i propostes a les ac-
cions reals”, destaca Guerrero.

A partir d’aquesta primera
reunió general de la comunitat
educativa de Badalona, FAMPAS
elaborarà propostes consensuades
per tal de fer que l’equitat a les es-
coles sigui l’objectiu prioritari en
matèria de política educativa.

Més de 100 persones van participar en la jornada de dissabte. Foto: FAMPAS

FAMPAS exigeix lluitar contra
la segregació a les escoles

Nou pas endavant per a
l’escola bressol de Montigalà

EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Badalona va signar dimarts amb
l’empresa RGA Arquitectes el
contracte per realitzar el projecte
executiu de la nova escola bres-
sol municipal del barri de Mon-
tigalà. El contracte té un import
de 52.126,80 euros.

L’empresa tindrà un termini
de tres mesos per redactar el
projecte que preveu la cons-
trucció d’aquest nou equipa-

ment al carrer de la Ciència, al
costat de l’Escola de Les Ciències
i tocant al barri de Bufalà. Aquest
nou centre educatiu tindrà 107
places destinades a infants d’en-
tre 0 i 3 anys.

El contracte firmat inclou la
redacció de l’estudi geotècnic, el
projecte executiu, el projecte d’ac-
tivitat, el disseny de la senyalísti-
ca i l’anàlisi dels costos d’explo-
tació i manteniment de l’edifici.

Els Castellers de Badalona no
troben alternativa al seu local
ENTITATS4Els Castellers de
Badalona, la Colla Micaco, s’ha
quedat sense local d’assaig. La
colla va fer pública la situació
dilluns, després que s’acabés el
període de tres mesos que els
van donar els propietaris de
l’espai per abandonar el que ha-
via estat el seu local d’assaig des
de fa vuit anys.

Els Castellers de Badalona
van emetre un comunicat en el
qual informen que aquesta si-
tuació ja estava prevista al con-
tracte de cessió que es va fer el
2011 i en el qual també asse-
guren que al novembre, quan
van rebre l’avís dels propietaris,
es van posar en contacte amb

l’Ajuntament per tal de buscar
una solució, sigui temporal o
definitiva.

Però de moment, aquesta
alternativa no arriba. La Colla
Micaco informa que si la solu-
ció no arriba ràpidament, no
podran fer la diada castellera de
març a Badalona.

La propietat de l’últim espai
d’assaig els ha donat “unes set-
manes més de marge per poder
preparar el trasllat”, però l’a-
grupació castellera assegura
que això no els dona “cap res-
pir” i exigeix al govern de l’al-
calde Pastor que hi intervingui
per trobar una solució al més
ràpid possible.
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El debat Pastor-Albiol: molts
retrets i poques propostes

POLÍTICA4La cadena de ràdio
Onda Cerova emetre dimarts un
cara a cara entre l’alcalde de Ba-
dalona, Álex Pastor, i l’exalcalde
Xavier García Albiol on s’havien
d’analitzar les propostes de futur
per a la ciutat. El debat, però, va
derivar en una sèrie de retrets
mutus entre els dos candidats a
l’alcaldia.

Albiol va tornar a insistir en el
fet que la seva estratègia, si torna

a ser escollit alcalde, serà “tornar
a la Badalona de l’any 2011”, quan
el PP governava el municipi.

L’actual alcalde, en canvi, va
centrar tot el seu discurs en les in-
versions que estan fent actualment
per millorar la Guàrdia Urbana i
va assegurar que “no hi ha res més
d’esquerres que la seguretat”, dei-
xant clar que “és un tema capital
per aquest govern” i la seva ban-
dera per a les municipals.

Junts per Catalunya convoca
primàries per a les municipals
POLÍTICA4L’agrupació local de
Junts per Catalunya va anunciar
dimarts que convocaran primà-
ries per escollir el seu candidat a
les eleccions municipals del maig.
La decisió arriba després que fa
una setmana el regidor Pere Mar-
tínez Carreté comuniqués que
volia deixar sense efecte la vota-
ció que es va fer al febrer, quan va
ser escollit candidat del PDe-
CAT, ja que “les circumstàncies
polítiques de fa un any han can-
viat notablement”.

Martínez Carreté ha assegurat
a Línia Nordque encara no ha de-
cidit si es presentarà a aquestes
primàries. El regidor, però, ha
recalcat que qui encapçali el pro-

jecte electoral de Junts per Cata-
lunya “ha de gaudir del màxim su-
port possible” per tal de defensar
l’aposta per una fórmula que té “la
clara voluntat de desbordar l’àm-
bit de partit i configurar una ini-
ciativa molt més transversal”.

NOVA CANDIDATURA A PODEM
Per altra banda, dilluns es va
presentar la candidatura Des de
Baix Podem, que competirà a les
primàries que el partit durà a ter-
me a finals de gener. La candi-
datura està encapçalada per An-
dreu Escobar Tejada i planteja la
necessitat de “beure i aprendre de
l’experiència” de l’anterior go-
vern municipal del municipi.

POLÍTICA4El regidor d’ERC
Oriol Lladó alerta sobre els “in-
teressos” de l’Observatori de Ser-
veis Urbans (OSUR). Fa una set-
mana, aquest periòdic va publi-
car una peça en la qual es reco-
llien les dades d’un informe d’O-
SUR que assegurava que Bada-
lona gasta en serveis socials un
42% menys que la mitjana esta-
tal. Lladó, però, ho contradiu: “No
sabem què han comptat ni com”.

L’anterior primer tinent d’al-
calde afirma que el que fa OSUR
és “disfressar posicionaments
ideològics, que poden ser legítims,
d’una asèpsia perquè ho presen-
ta com a estudi”. Lladó apunta
que no transparenten els mètodes
que fan servir i que l’univers d’a-
nàlisi que fan servir és “molt pe-
tit” per arribar a conclusions tan
contundents.

Pel que fa a la despesa en ser-
veis socials, el regidor d’ERC
manifesta que no se sap si OSUR
ha tingut en compte els contrac-
tes programa amb la Generalitat
o només el que surt de l’Ajunta-
ment; i quant a habitatge, Lladó
destaca que el més probable és
que no han analitzat el pressupost
d’inversions en habitatge.

Tot i això, el regidor deixa clar
que “és veritat que la despesa per
habitant a la ciutat és baixa”, però

assenyala que això és un fenomen
que s’ha donat “històricament” al
municipi, ja que les vies d’ingres-
sos del consistori “són més petites
que a altres municipis”.

“Tu pots tenir tota la voluntat
d’invertir, però la voluntat té un lí-
mit, que són els ingressos que
tens”, argumenta Lladó, que tam-
bé destaca que  amb l’anterior go-
vern va ser una situació que es va
intentar canviar però que es van
quedar a mitges a causa de la mo-
ció de censura.

Segons el regidor republicà
s’han de tenir en compte més
factors, com el mateix marc nor-
matiu que “ara és molt restrictiu

en la inversió pública i ha obligat
a reinvertir en eliminar deute”.

ON SÓN ELS 8 MILIONS?
Al seu informe, OSUR destacava
que l’Ajuntament invertia en ha-
bitatge més d’un 80% menys que
la mitjana estatal. Lladó recorda
que hi ha 8 milions d’euros dis-
ponibles per invertir en habitatge.
No obstant això, aquests diners
encara no s’han executat. El mo-
tiu? Segons l’anterior regidor
d’Habitatge es deu al fet que “hi ha
coses que no són tan ràpides” i que
el canvi de govern va arribar quan
començaven a “tenir disponibili-
tat per fer aquesta inversió”.

Lladó crítica l’informe de l’Observatori de Serveis Urbans. Foto: Arxiu

Lladó, sobre l’informe d’OSUR:
“No sabem què han comptat”
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SEGURETAT4Els grups muni-
cipals de l’oposició rebutgen la
tornada dels serenos. Cs, ICV-
EUiA i Som Gramenet han criti-
cat la proposta que va presentar
fa una setmana l’alcaldessa Nú-
ria Parlon per recuperar aques-
ta figura d’agent cívic nocturn.

Els més contundents van ser
els regidors de Cs, que van titllar
la mesura d’una “autèntica pre-
sa de pèl”. “Si Núria Parlon vol fer
el ridícul que ho faci, però no amb
diners públics”, va sentenciar el
regidor taronja Dimas Gragera.

Des de Cs van assegurar que
Santa Coloma és “la ciutat que té
menys policies locals del seu en-
torn” i van comprometre’s a con-
vocar 50 noves places d’agents de
la Policia Local en els pròxims
quatre anys. Gragera també va
anunciar que treballaran per re-
cuperar la Policia de Barri i per
crear un Grup d’Actuació Ràpida.

D’altra banda, des de Som
Gramenet van apuntar que la fi-

gura del Sereno “recorda massa
a altres èpoques que fa basarda
recordar” i van manifestar que el
que cal són “més mesures edu-
catives, de mediació i de convi-
vència”, així com la necessitat
d’accelerar els processos selectius
de la Policia Local.

Com a punt positiu, Som
Gramenet va destacar la gene-
ració de llocs de treball que su-
posaria la iniciativa, però van
mostrar els seus dubtes sobre “la
temporalitat i possible generació
d’ocupació en precari”.

El grup municipal d’ICV-
EUiA, en canvi, va criticar que l’A-
juntament acceptés “el discurs
d’inseguretat de la dreta” quan “la
mateixa alcaldessa, amb dades a
la mà, assegura que no existeix un
repunt de la inseguretat”.

La coalició d’esquerres va de-
nunciar que es tracta tot d’una es-
tratègia “per aconseguir quatre
vots”, la qual està generant “un cli-
ma que xoca amb la convivència”.
ICV-EUiA va demanar que s’a-
posti per una seguretat ciutadana
basada en el diàleg i la mediació.

L’alcaldessa Parlon a la presentació del projecte fa una setmana. Foto: Arxiu

L’oposició rebutja la iniciativa
de recuperar els serenos

» Cs ho considera una “presa de pèl” i exigeix reforçar la Policia Local
» ICV-EUiA i Som Gramenet demanen mesures educatives i de diàleg

Una plaga mata sense control
els pins de Torribera

MEDI AMBIENT4L’escarabat
Tomicus està matant sense con-
trol els pins de Torribera. Així ho
ha denunciat el president de la
Plataforma per la Defensa de la
Serra Marina, Pep Palacio, que
ha explicat que aquest feno-
men, que està tornant grocs els
pins de Santa Coloma, s’ha
agreujat a causa de la manca de
pluja dels últims mesos.

Tot i que no es tracta d’un pro-
blema exclusiu del municipi, sinó
estès a tot el Maresme, Palacio ha
assenyalat que a Santa Coloma hi
ha tres focus importants de To-

micus, un dels quals al parc de To-
rribera. El president de la plata-
forma ha recordat que aquests te-
rrenys són propietat de la Dipu-
tació de Barcelona.

Palacio ha destacat que el
maig l’Ajuntament va aprovar
per unanimitat una moció per
instar les administracions a as-
sumir la retirada dels pins morts,
compromís que va adquirir la Ge-
neralitat però que encara no s’ha
fet efectiu. “Com a mínim, que els
tallin i se’ls emportin” abans que
la plaga “desclogui” a la prima-
vera, conclou Palacio.

Detenen un home per robar
des d’una moto a la vorera

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 17 de
gener un home de 32 anys i veí de
Santa Coloma com a presumpte
autor d’un delicte de robatori de
vehicle, sis delictes de robatoris
amb violència i tres delictes de le-
sions lleus.

El detingut hauria fet servir
una moto robada de tipus escúter
per cometre tres robatoris dife-
rents la mateixa tarda del 20 de
novembre de l’any passat a les lo-
calitats de Badalona, El Masnou i
Montgat. Quatre dies després,  va
fer tres robatoris més al Masnou.

El mètode utilitzat pel detingut
consistia a circular sobre la vorera
per apropar-se a dones de mitjana
edat i estirar-les la bossa de la mà.
En tots els casos, les dones van cau-
re a terra i van ser arrossegades.

APUNYALAMENTS A UN BAR
Per altra banda, dues persones
van haver de ser ingressades a
Can Ruti la matinada de diu-
menge després de ser apunyala-
des en una baralla al bar The New
Mambo Kings, en la qual van ser
ferides sis persones en total, com
va avançar la Cadena Ser.

El veïnat avalua la gestió 
del Pla d’Acció Municipal

PARTICIPACIÓ4Aquest dilluns
van arrencar les sessions per ava-
luar el compliment del Pla d’Acció
Municipal (PAM) del període
2016-2019. Aquestes trobades te-
nien l’objectiu de recollir la valo-
ració dels veïns i veïnes de Santa
Coloma respecte de les actuacions
de l’Ajuntament destinades a mi-
llorar les vides de les persones.

Les sessions es van dividir en
quatre grans blocs: temes socials,
transformació urbana, transpa-

rència del govern i un últim bloc
que agrupava els temes relacionats
amb cultura, comerç i turisme.

Les conclusions extretes d’a-
questes trobades que es van ce-
lebrar al Pompeu Lab es portaran
a un “fòrum final” que servirà per
fer una valoració conjunta del
compliment del PAM per part
del govern municipal. El PAM es
va configurar fa quatre anys grà-
cies a les propostes de millora ex-
pressades per la ciutadania.

Política | Rufián dona suport al candidat d’ERC
Els republicans presentaran aquest divendres Sam Núñez com el seu candidat

per a les eleccions municipals de maig a un acte al Museu Torre Balldovina 
que comptarà amb la intervenció del diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián.
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El futur de les Tres Xemeneies se-
gueix sent incert. Dilluns, el Con-
sorci del Besòs va presentar les
conclusions del procés partici-
patiu per redefinir l’entorn. Però,
tot i que alguns veïns van asse-
gurar que havia estat un procés
“interessant”, la sensació general
entre els assistents era de dubte
per la manca de concreció res-
pecte de com es durà a terme la
transformació d’aquest indret.

Sobretot, alguns dels partici-
pants en el debat van mostrar la
seva preocupació perquè es tirés
endavant amb el projecte urba-
nístic sense haver definit abans
què es farà a dins de les xemeneies
i la sala de turbines. “És com si jo
m’estigués fent una casa i comprés
els mobles abans de tenir acabats
els plànols”, va exemplificar un veí.

La gerent del Consorci, Carme
Ribas, va explicar que la intenció
és que es treballi de forma pa-
ral·lela l’aprovació del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) i l’elabora-
ció dels estudis i plans per definir
quins serveis s’instal·laran a l’an-
tic edifici industrial, els quals se-
ran necessaris per aprovar el PDU. 

“L’administració es compro-
met a confeccionar un programa
que sigui atractiu”, va assegurar
Ribas. De moment, les adminis-
tracions s’han compromès a no
admetre espais d’oci nocturn a la
zona de les xemeneies i la sala de
turbines i a prioritzar els serveis de
recerca i cultura, tot i que adme-
ten també l’activitat comercial,
hotelera i d’oficines, entre altres.

La Plataforma per a la Con-
servació de les Tres Xemeneies  va
tornar a demanar que s’aturés el
projecte urbanístic mentre no es-
tiguin enllestits els estudis de via-
bilitat per definir què es farà dins
les xemeneies, però Ribas va dei-
xar clar que aquesta possibilitat
està completament descartada.

“Ens interessa que aquesta
zona tingui una bona transfor-
mació. No tingueu pressa”, va
demanar el portaveu de la plata-
forma, Roger Hoyos.

EL PROBLEMA DEL TREN
Un dels temes més polèmics de tot
el procés, com va manifestar la
mateixa gerent del Consorci, és el
que fa referència a la connectivi-
tat i accessibilitat de la zona. So-
bretot, els veïns es van queixar que
no es va tenir en compte la de-
manda veïnal de traslladar i sote-
rrar les vies de l’R1 de Rodalies,
com estableix el Pla Territorial Me-
tropolità de Barcelona.

Ribas, però, va ressaltar que “el
PDU no pot garantir la transfor-
mació de l’R1” i, per tant, el pro-
jecte ha d’organitzar “la convi-
vència amb el tren tal com està”,
ja que ni tan sols hi ha un calen-
dari establert per al soterrament.

El problema, en el fons, és que
moltes de les queixes dels veïns i
veïnes sobrepassaven l’àmbit d’ac-
tuació del procés participatiu. “El
PDU no incideix en el tema de la
descontaminació, ni en el del
col·lector de Llevant, ni en la tèr-
mica; no incideix en res. Llavors
què farem, un barri autista?”, va
criticar el portaveu dels Verds de
Badalona, Francesc Alfambra.

COMPROMISOS ADQUIRITS
Com a mínim, però, l’equip re-
dactor del document que haurà de
recollir les conclusions del procés
participatiu ha assumit alguns
compromisos concrets. 

Pel que fa al parc, es compro-
meten a obtenir un espai respec-
tuós amb la natura i a no fer una
passera per sobre de la desembo-
cadura del riu. I pel que fa als ha-
bitatges que s’hauran de construir,
s’han compromès a limitar l’alça-
da dels edificis perquè sigui menor
que la de la sala de turbines i a es-
tudiar com es pot fer per reduir la
densitat de l’edificabilitat del plan-
tejament inicial. Aquest docu-
ment s’haurà d’aprovar inicial-
ment als ajuntaments de Badalo-
na i Sant Adrià, per després obrir
un període d’al·legacions.

Els alcaldes de Badalona i Sant Adrià van ser presents a la sessió. Foto: A. M.

Continua la incertesa 
pel futur de les Tres Xemeneies
» La conclusió del procés participatiu deixa més dubtes que certeses

» Moltes queixes veïnals superaven l’àmbit d’actuació del procés

Situació límit a La Mina 
pel consum i tràfic de droga

LA MINA4La degradació del
barri de La Mina ja fa anys que
està en una situació límit. Fa una
setmana, l’alcalde de Sant Adrià,
Joan Callau, va presentar al Par-
lament de Catalunya una pro-
posta de resolució sobre les ne-
cessitats del barri, per exigir a la
Generalitat que mogui fitxa, so-
bretot pel que fa a la situació del
consum i tràfic de drogues.

El local de venipunció de La
Mina va atendre l’any passat més
de 87.000 persones i als carrers
del barri es van recollir 34.298 xe-
ringues. Aquest fenomen és es-
pecialment greu si es té en comp-
te que a Barcelona, que té en to-
tal 8 sales de venipunció, es van
atendre només 29.949 persones.

Mentre que a La Mina les as-
sistències de venipunció aug-
menten any rere any  (el 2006
només es van atendre 8.371 per-
sones), a Barcelona es redueixen.
Això s’explica perquè el 67,2%
dels usuaris del servei de Sant
Adrià són de Barcelona.

Aquest fenomen afecta greu-
ment un barri que, per si mateix,
ja té molts de problemes socials.
Es tracta d’un territori amb una
alta densitat de població (con-

centra el 28% dels habitants de
Sant Adrià), on el 92% dels habi-
tatges són de protecció oficial i on
el 25% de la població és usuària
dels Serveis Socials.

Per aquests motius, Callau
va demanar a la Generalitat, a tra-
vés del grup parlamentari del

PSC i Units per Avançar, que s’in-
crementin els ingressos del Fons
de Cooperació Municipal, que
es destinin els recursos necessa-
ris per enderrocar l’edifici del
carrer Venus i s’augmenti la do-
tació de Mossos d’Esquadra.

CRÍTICA PER ELECTORALISME
Des de Sant Adrià en Comú van
criticar per “electoralista” l’esce-
nificació de la proposta de l’al-
calde, tot i que reconeixen que La
Mina “necessita la col·laboració de
totes les administracions”.

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ

La Mina | Exigeixen espais per gaudir en família
L’Associació Casal Infantil de La Mina va celebrar ahir una jornada per dema-

nar que es tornin a instal·lar les zones de jocs del Parc del Besòs, les quals es van
retirar el gener de l’any passat. L’entitat recull firmes per exigir aquest canvi.

MINA DE COLOR4L’artista adrianenc Zosen i la muralista nord-
americana Mina Hamada presenten aquest divendres el mural que
han pintat a La Mina per afavorir la projecció i millora del barri.

67%
dels usuaris de la sala
de venipunció de 
La Mina són veïns i
veïnes de Barcelona
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Montgat | Tiana

Solidaritat Tiana-Dosrius 
per demanar més Mossos

TIANA4L’Associació de Veïns
de Les Costes va participar dis-
sabte en una manifestació al
municipi de Dosrius per de-
nunciar la manca d’efectius de
Mossos d’Esquadra i “l’augment
de robatoris” al Maresme. 

La presidenta de l’entitat veï-
nal, Ester Puget, ha explicat a Lí-
nia Nordque la inseguretat no és
un problema que afecti només
Tiana, sinó que “és un problema
estructural” que s’ha estès per tota
la comarca i per aquest motiu van
decidir donar suport a la mani-
festació dels veïns de Dosrius.

Puget ha assenyalat que en la
concentració de dissabte hi va
participar també un sindicat de
Mossos, el qual també va exigir
que s’augmenti la dotació d’a-
gents a tota Catalunya. “Falten
1.500 places de Mossos”, ha res-
saltat la presidenta de l’AV.

Segons Puget, l’administració
no s’està responsabilitzant sufi-
cientment de la seguretat ciuta-
dana, tot i que és la seva respon-
sabilitat. “El que no pot ser és que
el ciutadà estigui patint aquesta
mala gestió, improvisació i man-
ca de resolució”, ha apuntat.

MONTGAT4La biblioteca Tirant
lo Blanc de Montgat serà el labo-
ratori d’una prova pilot de la Ge-
neralitat per regular l’energia de
l’edifici amb una bateria de cotxe
elèctric en desús. Aquest projec-
te permetrà emmagatzemar l’e-
nergia que generen les plaques fo-
tovoltaiques de la biblioteca, de
1.500 metres quadrats, per uti-
litzar-la de nit o quan el preu de
l’electricitat és més elevat.

El projecte busca trobar nous
usos a les bateries de segona vida
dels cotxes elèctrics per tal de
millorar la gestió energètica d’e-
dificis públics i residencials. Els
estudis teòrics per tirar endavant
aquesta iniciativa es van posar en
marxa el 2016. La biblioteca de
Montgat, però, serà l’emplaça-
ment de la primera posada en
pràctica per després portar el
model a altres espais.

El funcionament de la bate-
ria (de 23kWh) és possible grà-
cies a un sistema intel·ligent
basat en algoritmes que li per-
meten “l’aprenentatge automà-
tic” sobre la gestió de l’energia,

fent possible que prengui les
millors decisions de funciona-
ment, gràcies al fet que també
està connectada a diversos sis-
temes de predicció meteorolò-
gica i de preus d’energia. 

D’aquesta manera, tot el sis-
tema de càrrega i descàrrega de
la bateria funciona de manera
autònoma i automàtica.

La iniciativa està impulsada
per la Comunitat RIS3CAT, un
consorci sectorial format per
empreses, centres tecnològics,
universitats i altres agents de re-
cerca i desenvolupament; i està
cofinançada pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
de la UE (FEDER) i gestionada
per l’empresa COMSA.

La de Montgat serà la primera a fer servir aquest sistema. Foto: Generalitat

La biblioteca comptarà amb un
sistema “intel·ligent” d’energia

Tiana | Talent tianenc al programa La Voz d’Antena 3 
El cantautor cubà Mel Semé, veí de Tiana, serà un dels participants de La

Voz, programa de talents musicals de la cadena Antena 3. L’artista estarà sota
la tutela del porto-riqueny Luis Fonsi, famós per ser el cantant de Despacito.
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El centre mèdic ASCIRES CETIR Vilado-
mat (Barcelona), que el grup biomèdic
ha obert recentment, ha estat desig-
nat "Centre Europeu de Referència"
per part de la companyia GE Health-
care. Aquest nomenament suposa que
disposarà de les tecnologies més pun-
teres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació; validarà clínicament
noves tècniques de diagnòstic; i for-
marà a metges de tot Europa en l'ús de
tècniques com PET / RM, ressonància
magnètica (RM) i tomografia compu-
tada (TC).

Aquest centre ASCIRES és la pri-
mera clínica privada a Europa recone-
guda per GE Healthcare com a centre
de referència també per al desenvolu-
pament de la tecnologia PET / RM. Tal
com destaca Juan Luis Sevillano, res-
ponsable de l'àrea de ressonància
magnètica de GE Healthcare a Espa-
nya i Portugal, "ASCIRES CETIR és un
dels centres de diagnòstic per imatge
millor equipats d'Europa, amb tecno-
logies punteres tant en l'entorn de la
investigació com del diagnòstic i trac-
tament clínic dels pacients".

La Clínica CETIR Viladomat compta
amb l'equipament més avançat en
diagnòstic per imatge i en medicina
nuclear. Per a això, ASCIRES Grup Bio-
mèdic ha destinat en aquesta clínica
més de 15 milions d'euros, "el que la
converteix en matèria de diagnòstic
per imatge, a més, en un dels centres
mèdics amb més inversió en tecnolo-
gia per metre quadrat d'Espanya", as-
segura Eduard Riera, responsable de
Medicina Nuclear de ASCIRES CETIR.

En aquesta clínica de 1.200m2 la
innovació tecnològica es combinarà
amb assessoria genètica, camp en el
qual el grup biomèdic també atresora
una experiència de més de 20 anys
amb el seu equip ‘ASCIRES Sistemas
Genómicos’.

"La combinació de tècniques d’i-
matge i genòmica en aquest centre,
mitjançant el big data i la Intel·ligència
Artificial, el convertiran en una refe-
rència en el diagnòstic i tractament de
determinades patologies com el càn-
cer, malalties neuronals, etc."

La clínica CETIR Viladomat és, ac-
tualment, l'únic centre privat d’Eu-
ropa que disposa d'un equip de PET /
RM amb temps de vol, l’ús del qual es
destinarà tant en l'àmbit de la inves-
tigació com al de diagnòstic i tracta-
ment clínic. El PET / RM, és una
tecnologia que permet realitzar dia-
gnòstics més precisos en neurologia
o cardiologia.

A l'àrea de Medicina Nuclear, l'e-
quipament tecnològic es completa
amb un SPECT / TC i una nova Gam-

magrafia. Pel que fa a l'àrea d'Imatge,
aquesta comptarà amb una RM de 3
Tesles, un TAC, un densímetre, un ecò-
graf i un mamògraf i un telecomanda-
ment. Tot aquest equipament és
d'última generació.

Aquesta nova clínica té també per
objectiu esdevenir un centre de des-
envolupament del coneixement i la in-
vestigació científica. Tecnologia com la
que aporta el PET / RM obre múltiples
possibilitats per al desenvolupament
de línies d'investigació futures, que
permetran ampliar el seu camp d'apli-
cació en el diagnòstic de precisió.

Alhora, és centre de visita i forma-
ció per a metges i tècnics especialistes
de tot Europa que estiguin interessats
a conèixer les noves tecnologies d'i-
matge que es validin, especialment en
l'entorn de la Mediterrània.

Amb una trajectòria de més de 40
anys i arrels mediterrànies, ASCIRES
Grup Biomèdic està integrat per la ca-
talana CETIR i les valencianes ERESA i
Sistemes Genómicos. Tres equips pio-
ners a Espanya i a Europa en aplicar
tècniques i tecnologia d'avantguarda
en els seus respectius àmbits: la pri-
mera ressonància magnètica, la radio-
teràpia d'intensitat modulada enfront
del càncer i la seqüenciació genètica
per al diagnòstic.

Així, el grup ASCIRES centra la seva
activitat en diagnòstic i tractament,
reinvertint anualment una mitjana del
20% dels beneficis en R+D+I. Una re-
inversió que li permet incorporar l'úl-
tima tecnologia i els últims avenços
científics tant en Imatge com en Ge-
nòmica.

La clínica catalana CETIR Viladomat, designada
Centre Tecnològic Europeu de Referència

ASCIRES CETIR inverteix 15 milions d’euros en 1.200m2 per instal·lacions i tecnologia

· El nomenament suposa que la Clínica 
ASCIRES CETIR Viladomat disposarà de les tecnologies 

més punteres de diagnòstic per imatge i també
per a investigació

Imatge, genòmica,
‘big data’ i intel·ligència 

artificial: claus per al 
diagnòstic i tractament

de malalties oncològiques
o neurològiques

Aposta 
per la investigació 
i formació a escala

europea

ASCIRES és un
grup biomèdic

amb arrels 
mediterrànies

El primer PET / RM de Catalunya Visionat de prova d'imatge

· Formarà a Barcelona a metges europeus en l'ús 
de noves tècniques d'imatge 

· Aquest centre ASCIRES és  de les poques clíniques privades a Europa
reconegudes per GE Healthcare com a centre de referència en PET / RM

Per a més 
Informació:

www.cetir.com 
93 503 52 00
C/ de Londres, 6 
08029 Barcelona
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No és gaire habitual que, en poc
més de vuit mesos, la situació es-
portiva d’un club canviï tant com
la del Divina Joventut. Els verd-
i-negres, que el 22 d’abril de l’any
passat aconseguien un triomf vi-
tal a Burgos que encarrilava la sal-
vació esportiva (després vindria
l’econòmica), van tornar a viure
una jornada màgica diumenge
passat al Coliseum de Burgos.
Els de Carles Duran van aconse-
guir tornar a classificar-se per a la
Copa després de tres anys sense
fer-ho guanyant contra el San
Pablo (65-87) i gràcies a la derrota
del Manresa al Nou Congost con-
tra el Madrid (78-83).

En una tarda de bàsquet i rà-
dio, com se n’han viscut tantes i
tantes, els verd-i-negres sabien
que existia la possibilitat de class-
ficar-se per a la Copa sense haver
d’estar pendent del que passava
al Bages i van estar ben a prop
d’aconseguir-ho; durant bona

part del segon temps, els de Du-
ran van estar a punt de superar
els 30 punts, que haurien capgi-
rat el basket average que els
manresans tenien a favor.

Quan el partit va acabar, l’ex-
pedició verd-i-negra va anar rà-

pidament cap al vestidor, espe-
rant rebre bones notícies des de
Manresa. Pocs minuts després,
els nervis es transformaven en
somriures i crits d’alegria: la Pen-
ya torna a la Copa després de tres
anys sense ser-hi.

BASKONIA, PRIMER OBSTACLE
L’endemà de la històrica classifi-
cació, gairebé amb el temps just
per haver començat a païr-la, es
va sortejar el quadre de la com-

petició a Madrid. La fortuna va
voler que els badalonins debutin
el divendres 15 de febrer a les set
de la tarda contra el Baskonia.

En una hipotètica semifinal es
veurien les cares contra el ven-
cedor del Madrid - Estudiantes,
mentre que els equips de l’altra
banda del quadre són Tenerife,
Unicaja, Barça i València.

COMENÇA LA SEGONA VOLTA
La realitat, però, és que aquesta
cita encara queda lluny. De fet, el
que és molt més pròxim és l’ini-
ci de la segona volta, que serà
aquest diumenge a les cinc de la
tarda a l’Olímpic, on el Divina Jo-
ventut rebrà la visita de l’Herba-
life Gran Canària, un equip que
està pagant l’esforç de jugar Eu-
rolliga i ACB i que actualment
ocupa la dotzena posició a la
classificació, amb un balanç de sis
victòries i 11 derrotes.

Serà una gran ocasió per ce-
lebrar aquesta fita amb l’afició.
L’equip, a més, voldrà aconseguir
un bon resultat per estrenar la se-
gona meitat del curs amb bon peu.

L’eufòria de l’equip, un cop certificat el setè lloc. Foto: David Grau / CJB

Èxtasi a Burgos: la Penya es
classifica per a la Copa del Rei

» Els de Carles Duran jugaran el partit de quarts contra el Baskonia
» L’equip podrà celebrar la classificació aquest diumenge a l’Olímpic

Segon partit seguit a casa:
l’Industrias rep el Sala10

Per segona setma-
na de forma conse-
cutiva, l’Industrias
Santa Coloma ju-

garà al Pavelló Nou. Aquesta,
però, pot ser l’última vegada que
els jugadors trepitgin aquest
equipament en una llarga tem-
porada: si res no canvia, el se-
güent partit com a local serà a l’O-
límpic de Badalona.

Els d’Óscar Redondo rebran,
demà passat al migdia, un dels
seus rivals en la zona mitja-bai-
xa de la classificació, el Sala10 Za-
ragoza, un equip contra qui van

perdre al Siglo XXI A, a la capi-
tal aragonesa en el partit de la pri-
mera volta (2-0).

EMPAT INSUFICIENT
El partit contra el conjunt ara-
gonès arriba set dies després que
l’equip aconseguís un punt que
no el va deixar content contra l’O
Parrulo (2-2).

Lemos va avançar els visitants
al minut 7 del primer temps,
però Alex Verdejo i Pol Pacheco
van equilibrar forces al minut 33.
Dos minuts després, però, Isma
faria el definitiu 2-2.

Derrota amarga de
l’Adrianenc a la Verneda

Derrota ajustada.
El primer equip
masculí de l’Hand-
bol Adrianenc va

posar el punt final a la primera
volta de la lliga amb una derro-
ta molt ajustada contra el Bordils
a la Verneda (26-27).

El pavelló va tornar a omplir-
se de gom a gom per rebre el con-
junt gironí, i els de Lorenzo Rue-
da van recompensar l’entusias-
me de la seva gent prenent la ini-
ciativa des del començament.
De fet, els liles van dominar en el
marcador fins al tram final del

partit, quan l’experiència dels
visitants, que durant tota la se-
gona meitat van estar entre dos
i tres gols per sota en el marca-
dor, va deixar en silenci la sem-
pre passional i sorollosa parrò-
quia lila. Ferran Cisneros i Víc-
tor Torres, amb cinc gols cadas-
cun, van liderar l’ofensiva del
conjunt de Rueda.

La lliga, però, no dona temps
per llepar-se les ferides i, demà
passat, a partir de les sis de la tar-
da, els de Sant Adrià rebran
l’MMT Seguros Zamora en el
primer partit de la segona volta.

Tiana | El sènior del Sala 5 Tiana visita la pista de l’Arrahona
La dotzena jornada del grup A de la Primera Territorial de futbol sala portarà el Sala 5

Tiana a Sabadell per visitar la pista de l’Atlètic Arrahona. Després d’11 partits, el conjunt
tianenc ocupa la penúltima posició amb només dos punts, gràcies als seus dos empats.

Pau Arriaga
BADALONA

3
anys han passat des 
de l’última vegada que
els verd-i-negres van
jugar la Copa del Rei
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La cinquena derrota
en els últims sis par-
tits (0-1 contra l’Ebro
diumenge passat) va
precipitar una deci-

sió que, des de feia setmanes, es
podia rumorejar: el CF Badalo-
na anunciava la destitució de
Ramon Maria Calderé. I la di-
rectiva no va haver de buscar gai-
re per trobar recanvi per al de
Vila-rodona: l’endemà s’anun-
ciava que Juanjo García, actual
coordinador dels equips de la
base, assumeix la banqueta del
primer equip, tot i que, com va
dir el president Miguel Ángel
Sánchez, ho fa de forma interina.

“DESTITUCIÓ JUSTA”
El mateix dilluns, en la darrera
compareixença al Municipal, el ja
exentrenador escapulat lamen-
tava que “en aquest cas, sigui
bona la dita que les segones
parts no són bones” i també va fer
autocrítica assegurant que “la

meva destitució és justa, segons
les estadístiques”.

Sánchez, per la seva banda, va
dir que els resultats han obligat
la directiva a prendre la decisió
i que la idea de la direcció es-
portiva és la d’incorporar, com a
mínim, un parell de jugadors.

PARTIT CLAU A L’ARAGÓ
La primera d’aquestes cares no-
ves, el porter Guille Lara (recan-

vi de Josep Perales) podria entrar
a la llista per al partit vital que el
CFB jugarà aquest diumenge a
dos quarts de cinc de la tarda al
camp del cuer, el CD Teruel.

I és que ara mateix, els esca-
pulats sumen 22 punts, un més
que el Castellón, que ocupa una
de les posicions de descens, i els
mateixos que l’Ontinyent, l’e-
quip que ara mateix jugaria la
promoció per no descendir.

De moment, García assumeix el càrrec de forma interina. Foto: Eloy Molina

Cop de volant: Juanjo García,
nou entrenador del Badalona

Final al Marina: l’Snatt’s rep el
Mann-Filter de Fabián Téllez

Diumenge serà un dia
molt especial al Mari-
na Besòs. En un nou
episodi per la lluita

per la permanència, l’Snatt’s Sant
Adrià rebrà la visita del Mann-Fil-
ten de Saragossa, un equip que,
malgrat les expectatives, tam-
poc pot descuidar-se en aquesta
segona meitat de la competició.

I és que serà el dia que Fabián
Téllez (i Xavi Bertran), l’entre-
nador de la inoblidable tempo-
rada passada, es retrobi per pri-
mera vegada amb la seva antiga
afició. L’equip aragonès arribarà
a Sant Adrià havent sumat dues
victòries de forma consecutiva
que l’han ajudat a distanciar-se
precisament de les adrianeques.

Les de Glòria Estopà, per la
seva banda, necessiten vèncer i
convèncer a casa, perquè ara
mateix encadenen quatre partits
seguits perdent, després de la de-
rrota del dissabte passat a la
pista del Gipuzkoa (74-54) en un
enfrontament en el qual l’Snat-
t’s va pagar car la seva poca
efectivitat en el segon període,
quan només va aconseguir ano-
tar cinc punts.

A banda d’aquest retroba-
ment amb Téllez i Bertran, el
matx (que es jugarà a les 12 del
migdia), tindrà un al·licient extra
per a l’afició lila: per primera ve-
gada podran gaudir, en directe,
amb la seva nova jugadora, la
montenegrina Milica Jovanovic.

Els Dracs vencen i convencen
contra els València Firebats

Estrena amb
molt bona nota
a la lliga. Els

Dracs van aconseguir guanyar el
primer partit del curs al sempre
complicat camp dels València
Firebats (12-46), de manera que
els d’Óscar Calatayud tornen a
ser el rival a batre per la resta d’e-
quips de la LNFA.

Guillem García va ser el mi-
llor jugador del conjunt badalo-
ní, aconseguint quatre dels
touchdowns dels de Calatayud.
El receptor va convertir-se en el
jugador preferit del quarterback
Hunter Correll, que va acabar
l’enfrontament amb una fulla
d’estadístiques molt destacada:

més de 300 iardes de passada i
cinc assistències per anotar. Co-
rrell també aconseguiria una
marca arribant a l’end zonedels
valencians.

Els Dracs van portar sempre
la iniciativa en el marcador (van
arribar a dominar per 0-20), de
manera que van fer que no pros-
peressin cap dels intents de re-
acció del conjunt local.

Els badalonins, colíders del
grup Nord-est juntament amb els
Mallorca Voltors, tindran més
d’una setmana per preparar el
partit de la segona jornada de la
competició. Serà el dia 3 de fe-
brer, quan rebran els Zaragoza
Hurricanes a Badalona Sud.

» El tècnic debutarà amb una visita al camp del cuer, el CD Teruel
» La directiva va rescindir el contracte de Ramon Calderé diumenge

Victòria de prestigi 
del CTT Badalona a Olot

Un triomf per pre-
sumir. El primer
equip del Club Ten-
nis Taula Badalona

va aconseguir, diumenge passat,
una victòria de prestigi al Pave-
lló Municipal d’Esports de la
Garrotxa contra un dels equips
de la zona alta de la classificació,
el CTT Olot. Després del 2-4
aconseguit a domicili, els bada-
lonins pugen fins a la sisena po-
sició de la classificació del grup
1 de la Divisió d’Honor.

Pau Lloret va perdre el pri-
mer partit del matí, però Martí

Pèlachs, Adrià Fernández i el
mateix Lloret, que es va refer de
la derrota en el primer punt,
van adjudicar-se els següents
tres enfrontaments. Els locals
retallarien el desavantatge en el
cinquè partit, però Pèlachs no
deixaria escapar el segon match
ballper donar la segona victòria
d’aquest 2019 a l’equip.

Els badalonins voldran acon-
seguir el ple de triomfs en aquest
mes en el que serà, sobre el paper,
el partit més fàcil. L’equip rebrà,
demà passat a les 11 del matí, la
visita de l’ETM Torrelavega.
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M I K IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
Ha format part de l’última edició del concurs musical

Famosos

Representarà Espanya a Eurovisión 
El cantant de Terrassa interpretarà la cançó ‘La venda’

Agraeix el suport dels seus fans  
L’audiència va votar Miki per anar a Eurovisión

QUÈ HA FET?

Carme Portaceli és l’encarregada de di-
rigir aquesta adaptació d’una novel·la
que critica els patrons de gènere i de
classe de l’Anglaterra victoriana. Ariad-
na Gil representa l’heroïna romàntica
més inclassificable, acompanyada
d’actors com Abel Folk, Joan Negrié,
Pepa López o Jordi Collet.

Al Lliure de Gràcia de Barcelona.

Jane Eyre (una autobiografia)
Charlotte Brontë

Les aventures d’un policia francès, el
detectiu Jules Magret, enmig d’una
Barcelona en plena Guerra Civil, l’hi-
vern del 1936. El comissari arriba a Ca-
talunya en cerca de l’anarquista Llibert
Tarrés, però el que es troba és un país
on regna el caos. L’obra va ser la guan-
yadora del V Premi Memorial Agustí
Vehí, que atorga el festival Tiana Negra.

Magret i els anarquistes
Francesc Puigpelat

Movistar estrena una nova sèrie de
producció pròpia, que arriba de la mà
dels creadors de La casa de papel. La
trama planteja un triangle amorós: les
vides de dues dones (Alejandra i Veró-
nica) s’entrecreuen després del suïcidi
del marit d’una d’elles (Óscar). L’altra és
la seva amant, i la vídua comença un
viatge per intentar trobar respostes.

El embarcadero
Álex Pina i Esther Martínez Lobato

El Tàpies més polític
Fins al 24 de febrer es pot visitar a la Fundació Antoni Tàpies

l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’, que trasllada l’es-
pectador a l’etapa que va del 1946 al 1977, on l’artista va fer

el seu propi recorregut des de la postguerra i la dictadura
fins a les acaballes del franquisme i la transició democràtica.

Amb més de 50 grans obres, l’exposició mostra com era pos-
sible ser modern sota un règim feixista que sistemàticament
reprimia qualsevol intent d’exercir la llibertat que pregonava
la modernitat crítica. El recorregut de la mostra és discontinu
i està marcat per moments icònics i esdeveniments crucials.    

| Resident Evil 2
Anys després de la seva aparició, un dels clàssics d’aquesta

coneguda saga de zombies arriba a la PS4 i la XBOX 360.

No t’ho perdis
Tot i que ‘Operación Triunfo’ va acabar abans de Na-

dal amb Famous com a guanyador, el concurs musi-
cal encara tenia pendent triar l’artista que represen-

tarà Espanya a Eurovisión. Amb aquest objectiu, diu-
menge 20 de gener La 1 va emetre una gala perquè

alguns dels triunfitosde l’última edició interpretessin
les cançons que des del programa es proposaven

per participar a Eurovisión el pròxim mes de maig.
Finalment, la votació de l’audiència va decidir que el

guanyador fos Miki amb el tema La venda, compo-
sat per Adrià Salas de la Pegatina. El cantant, natural
de Terrassa, es va mostrar molt il·lusionat per aques-
ta oportunitat a través de les seves xarxes socials, on

va agrair el suport dels seus seguidors. D’aquesta
manera, Miki haurà de viatjar el 18 de maig a Tel

Aviv (Israel), on intentarà aconseguir la millor pun-
tuació amb una cançó festiva que barreja l’estil de la

rumba catalana amb un toc d’ska.

La fitxa

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Viu en línia

Recentment el partit d’extrema dreta
Vox ha posat una denúncia contra el
cantant de Pepet i Marieta, Josep Bor-
des, per "exhibicionisme" per un stripte-
asedurant un concert a Castelló. Da-
vant aquests fets, el grup ha decidit res-
pondre amb el llançament d'un nou vi-
deoclip, Que nos quiten lo bailao, tema
que formarà part del seu pròxim EP.

Que nos quiten lo bailao
Pepet i Marieta
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

AVUI 24 DE GENER
16:30 Torna un clàssic. L’Associació Badalona Po-

ètica ha preparat, per a aquesta tarda, el seu
primer recital poètic de l’any, obert a tothom.
/ Espai Betúlia.

AVUI 24 DE GENER
18:00 El muñeco de nieve, del director suec To-

mas Alfredson, serà la segona pel·lícula del
cicle de films doblats al català que van tenir
èxit durant el 2017 i que s’emetran cada di-
jous. / Biblioteca Can Peixauet.

DISSABTE 26 DE GENER
10:00 Durant el matí d’aquest dissabte, la Tau-

la Sectorial del Voluntariat i l’Ajuntament (a
través del Punt de Voluntariat) faran una ses-
sió monogràfica sobre la gestió de les emo-
cions. / Biblioteca d’El Fondo.

DIUMENGE 27 DE GENER
12:00 Una nova final per a l’equip. Partit de bàs-

quet corresponent a la dissetena jornada de
la Liga Dia entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià
i l’Stadium Casablanca de Saragossa. / Pavelló
Marina Besòs.

DIMARTS 29 DE GENER
Tarda Els aficionats a la música tenen una cita

imprescindible. Com cada dimarts a la tarda,
es fa una nova sessió del curs de guitarra per
a principiants. / Centre de producció cultural
i juvenil Polidor.

AVUI 24 DE GENER
18:30 Estima't per estimar és el nom de la con-

ferència que pronunciarà Daniel Borrrell,
llicenciat en Psicologia per la UB i especialista
en teràpies de sexualitat i de parella. / Sala
Pau Casals.

FINS AL 27 DE GENER
Tarda-Nit Últims dies en les quals funciona el

servei d’aules d’estudi nocturn que la biblioteca
ha habilitat perquè els estudiants preparin els
exàmens. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

DIUMENGE 27 DE GENER
12:15 Partit de futbol sala corresponent a la dot-

zena jornada de la Nacional Catalana entre
l’Atlètic Arrahona i el Sala 5 Tiana. / Palau Mu-
nicipal d’Esports.

Aquest diumenge es farà una jornada
participativa per decidir sobre els pos-
sibles futurs usos del parc de les Ba-
teries. / Parc de les Bateries.

Arriba la jornada ‘Què podem fer
amb el parc de les Bateries?’

Diumenge 27 de gener a les 11:00

Partit de futbol sala corresponent a la
vintena jornada de la Liga Nacional de
Fútbol Sala masculina entre l’Industrias
Santa Coloma i el Sala10 Zaragoza. /
Pavelló Nou.

L’Industrias Santa Coloma rep 
la visita del Sala10 Zaragoza
Dissabte 26 de gener a les 13:15

Anar i tornar a Brossamostra el diàleg
entre la poesia escènica de Joan Bros-
sa i una selecció d'obres del Fons Pa-
trim de la Col·lecció Belles Arts de la
UB. / Centre Cultural El Carme.

Continua en marxa la mostra
‘Anar i tornar a Brossa’

Tota la setmana

Darrers dies hàbils per poder veure l’ex-
posició anomenada Txernòbil, la ciutat
del silenci, de Jorge Franganillo. / Bi-
blioteca Can Baratau.

Darrers dies per poder veure
‘Txernòbil, ciutat del silenci’

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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