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Ja fa uns quants anys que sentim
a dir que “la crisi s’ha acabat”.
Any rere any es parla del crei-
xement econòmic a Catalunya i
a Espanya. Però sembla que, tot
i que el pitjor ja ha passat, les se-
qüeles d’aquesta crisi duraran
més que la mateixa crisi.

El Flaix Metropolità 2018,
l’informe sobre l’evolució so-
cioeconòmica de l’àrea metro-
politana de Barcelona, apunta
que la taxa d’atur es va situar per
primera vegada des de la crisi per
sota del 10% el darrer trimestre
de l’any passat. Tot i això, els sa-
laris continuen sent un 5% infe-
riors que el 2010.

Com s’explica, llavors, que tot

i que l’economia es recupera i
disminueix l’atur, els salaris con-
tinuen sent més baixos que fa
nou anys?

ATUR CONCENTRAT
Quan s’analitza com es distribueix
l’atur als diferents municipis de
l’AMB, es veu clarament que hi ha
dos sectors on la taxa d’atur su-
pera amb escreix la mitjana ca-
talana del 10%: el Baix Llobregat
i el Barcelonès Nord.

En l’últim cas, les xifres són es-
pecialment preocupants, ja que les
tres ciutats principals de la regió
superen per més de dos punts el
10% d’atur: 12,7% a Santa Colo-
ma, 13% a Badalona i 15,5% a Sant
Adrià (és el segon municipi de la
metròpolis que supera el 15%).

Aquesta situació contrasta
molt amb la dels municipis veïns,
com Barcelona, que té un atur de

només el 8,7%, o Montgat (9,7%)
i Tiana (6,4%).

ELS PITJORS SALARIS
El Barcelonès Nord, a més, con-
centra les ciutats amb més de
40.000 habitants amb la mitja-
na de salaris bruts més baixa de
tota l’àrea metropolitana.

Santa Coloma es troba a la cua,
amb un salari mitjà de 20.185 eu-
ros l’any per habitant. Badalona la
supera per poc, amb una mitjana
de 22.580 euros l’any per habitant.
Completa aquest podi preocu-
pant l’Hospitalet de Llobregat,
que se situa entre les dues (21.564
euros/habitant l’any).

Aquesta situació s’agreuja, a
més, en el cas de les dones, ja que
a Santa Coloma el col·lectiu femení
cobra un 30,7% menys que el
masculí, mentre que a Badalona la
diferència home-dona és del 25%.

S’ha acabat la crisi?
» La recuperació econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona no beneficia el Barcelonès Nord
» La regió concentra les taxes d’atur més elevades i els salaris més baixos de tota la metròpolis

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

ANÀLISI4La comparació entre
les dades del Barcelonès Nord
i la resta de la metròpolis con-
firmen que la regió és, junta-
ment amb el Baix Llobregat,
una mena d’illa on es concen-
tren l’atur i els baixos salaris.

Tot i que l’àrea metropoli-
tana representa més de la mei-
tat del PIB de tota Catalunya (el
51%), aquesta riquesa no es
distribueix equitativament a
tot el territori. 

Els principals sectors d’o-
cupació de la metròpolis con-
tinuen sent els serveis (33,8%)
i el comerç, restauració i hos-
taleria (24,9%). El turisme se-

gueix sent una de les principals
activitats econòmiques, amb
més de 25 milions de pernoc-
tacions a tota la província. Uns
sectors d’activitat, però, que
s’acaben concentrant majori-
tàriament a Barcelona ciutat.

Un altre sector en creixe-
ment és el de les tecnologies, el
qual ha augmentat un 32,5% en
els últims quatre anys. No obs-
tant això, dels 78.422 treballa-
dors del sector TIC metropolità,
un 75% treballen a Barcelona.

Les xifres d’ocupació, a més,
són enganyoses: el 85% dels
contractes són temporals, molts
d’ells només d’un mes.

Com es distribueix la riquesa
a l’àrea metropolitana?
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Els semàfors

Aj. de Badalona
El consistori va aconseguir aprovar uns

pressupostos per al 2019 amb cap vot
en contra. Però ho va fer enmig d’un cli-
ma de protestes, sobretot dels treballa-
dors de manteniment que van denun-

ciar el col·lapse que viu l’administració.
pàgina 8

Impuls Solar Tiana
La recentment creada plataforma busca
100 famílies de Tiana i del Maresme per
crear una xarxa d’autoproducció d’ener-

gia sostenible a través de la compra
col·lectiva de plaques fotovoltaiques,

amb el suport de Som Energia.
pàgina 18

Endesa
L’empresa de subministrament elèctric

va tallar la llum a més de 100 famílies
que viuen al bloc Venus de La Mina, 

divendres passat. No van tenir en comp-
te que moltes d’aquestes famílies estan

en situació de vulnerabilitat social.
pàgina 16

La lupa

A vegades cal no oblidar l’inici d’una
lluita per evitar la manipulació inte-
ressada d’aquells que, arribats a últi-
ma hora, volen tergiversar les coses i
així crear confusió i dividir els treba-
lladors.

Les lluites pels drets socials i les lli-
bertats de les classes treballadores ni
són noves ni possiblement s’acabaran
mai.

En el cas de les pensions, cal no
oblidar que, amb el govern del PP,
des del 2014 només es revaloraven
un 0,25% independentment de l’in-
crement de l’IPC. A més, segons
havien aprovat, aquest 2019 les no-
ves pensions sofririen una retallada
automàtica en aplicar-se el factor de
sostenibilitat vinculat a l’esperança
de vida.

Si bé diferents col·lectius i orga-
nitzacions s’havien mani-
festat durant un temps re-
clamant unes pensions dig-
nes per a tothom, el govern
del PP al·legava que no hi
havia prou diners per pagar
les nòmines dels pensio-
nistes. Només en 6 anys
havia retirat quasi 75.000 milions
d’euros de la guardiola de les pensions
i ara -deia- queden al Fons de reser-
va una mica més de 8.000 milions
(parlem del començament de l’any
2018).

El dilluns, 15 de gener del 2018,
a les 10 hores del matí, convocats a
través de les xarxes, molts pensio-
nistes vàrem concentrar-nos a la
plaça de la Vila de la nostra ciutat.
De fet, el mateix va ocorre a la ma-
joria de les ciutats i pobles d’Espa-
nya.

Teníem en comú el nostre rebuig
a un increment que cada any s’allu-
nyava més de l’IPC i ens feia perdre
poder adquisitiu. Els pobres eren

molts més i també eren més pobres.
El dilluns 18 de gener, a l’AV Ca-

nyadó, ens reuníem una trentena de
persones amb la idea d’organitzar-nos
i continuar lluitant pel nostre dret a
cobrar una pensió digna, ja que nin-
gú ens ha regalat res.

Des de llavors, tots els dilluns,
faci fred, plogui o faci calor, els jubi-
lats i pensionistes ens concentrem a la
plaça de la Vila.

També hem participat en una en-
trega massiva de cartes dirigides a l’ex-
ministra Fàtima Bañez, a Barcelona i
a Badalona, així com a totes les ma-
nifestacions convocades.

Quan, amb motiu de la moció de
censura al govern de Mariano Rajoy,
va canviar el govern, de nou vam re-
gistrar prop d’un miler de cartes di-
rigides a la nova ministra.

Ni l’una ni l’altra es van dignar a
contestar les nostres cartes.

Tanmateix, nosaltres vam conti-
nuar concentrant-nos i difonent les
nostres reivindicacions per tota mena
d’entitats i casals de gent gran.

Hi ha qui diu que l’economia creix
i que ja s’ha acabat la crisi, però els di-
ners no arriben a la majoria de les fa-
mílies. Ben al contrari, es vol perpe-
tuar la lògica de l’austeritat i de les re-
tallades i les nostres pensions, amb el
fals discurs que no hi ha diners, es ve-
uen amenaçades.

Ara bé, amb la nostra lluita al car-
rer i el nou govern a Espanya, ja hem
aconseguit algunes millores. Per ex-
emple: l’increment de les nostres

pensions s’ha vinculat a l’IPC, s’han in-
crementat les pensions mínimes i
també la base reguladora de moltes
pensions de viudetat. En concret, les
pensions han pujat aquest any un
1,6% (per les pensions mínimes aquest
increment és del 3%) i l’any passat va
ser d’un 1,7% lluny del 0,25% que ha-
via decretat el Govern del Partit Po-
pular.

Tanmateix, tot allò que s’ha acon-
seguit, que no és tot el que demanà-
vem, encara no està garantit, ja que
continuen vigents les reformes apro-
vades pel PP. Entre altres, la Llei
23/2013 de 23 de desembre, regula-
dora del Factor de Sostenibilitat i l’Ín-
dex de revalorització del sistema de
pensions de la Seguretat Social. Per
això, continuem lluitant per aconse-
guir que les pensions siguin recone-

gudes com un dret consti-
tucional i estiguin  incloses
en els pressupostos gene-
rals de l’Estat, com ho són
altres drets. També volem
que la jubilació ordinària
sigui als 65 anys i l’antici-
pada, amb 40 anys o més

cotitzats, sense cap penalització. Vo-
lem una pensió mínima de 1080 €
que ens permeti poder viure amb dig-
nitat. Hi ha més reivindicacions que
considerem justes i per això conti-
nuarem les nostres mobilitzacions, ja
que com cridem sempre a les con-
centracions “governi qui governi,
aquesta batalla la guanyarem”.

Tenim present que des de l’any
2010 els pensionistes hem perdut
poder adquisitiu i s’han incrementat
les desigualtats. Per això, cal recu-
perar, no només tot allò que no ens
han pagat, sinó també garantir i
preservar que les pensions es reva-
loraran cada any segons l’increment
real de l’IPC.

Hi ha qui diu que l’economia creix
i que la crisi s’ha acabat, però els diners
no arriben a la majoria de les famílies

per Pedro Jesús Fernández

Pensions dignes

Segons una enquesta
interna feta per Co-

missions Obreres, més
del 40% dels seus afiliats són inde-
pendentistes. I no crec que m’equivo-
qui dient que una grandíssima majoria
estan a favor de la llibertat dels presos.
Javier Pacheco, què fas? Per què gires
l’esquena a la teva pròpia gent?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hem avançat molt
amb la sensibilitat con-

tra les mostres de racis-
me. Fins i tot evitant el racisme banal
i “simpàtic”. En els àmbits “correctes” ja
no es diu “negret”, “moritu”.... Bona no-
tícia. Però amb els xinesos, es continua
amb el to de menyspreu. Amb el fit-
xatge de Wu Lei s’ha vist.

@XavierFina

Una institució cultu-
ral realment integrada

en un barri i, per tant,
útil a la societat és aquella que posa
per davant les necessitats del barri on
està als interessos de la mateixa ins-
titució. El mateix Macba és el que
hauria d’haver renunciat a la Miseri-
còrdia fa temps.

El meu fill (10 anys) es
troba a l’escola (pública)

amb un amic. Tots dos
parlen català a casa, però entre ells veig
que parlen castellà. M'estranya i els ho
demano, per curiositat. "És que el cas-
tellà és l'idioma del cole". Després,
que si la immersió i la discriminació del
castellà.

@oscarcatradio@xcervantes1@eduardvoltas
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Les millors
perles

L’alcaldessa de Madrid, Manuel Carmena, ha explicat que a fi-
nals de desembre es va trencar el turmell durant un sopar a
casa seva amb Iñigo Errejón, que en aquell moment era candi-

dat de Podemos a la presidència de la Comunitat de Madrid. Car-
mena es va fer la lesió mentre duia una safata de panades.

Polèmica a Filipines. Una proposta de llei per rebaixar l’e-
dat de responsabilitat criminal dels 15 als 9 anys ha pro-
vocat molta controvèrsia al país. La idea té el suport del

president Duterte, que creu que pot ser una solució perquè els
grups criminals no facin servir nens per cometre delictes greus.

Cristiano Ronaldo ha acabat pagant 18,8 milions de multa a la
Hisenda espanyola després de reconèixer ser culpable d’ha-
ver comès quatre delictes fiscals durant la seva etapa de ju-

gador del Madrid. Ronaldo també va pagar 360.000 euros més
perquè el seu nom segueixi sense tenir antecedents penals.

El xef José Andrés, un dels personatges més influents dels
Estats Units, està impulsant aquests dies la iniciativa
‘ChefsforFeds’ per donar menjar als gairebé 800.000 fun-

cionaris dels Estats Units que s’han quedat sense sou després
del tancament del govern a causa del bloqueig del Congrés.

Un 62% dels britànics afirma que el procés de sortida de la Unió
Europea els fa sentir-se infeliços, segons un sondeig de l’em-
presa de demoscòpia YouGov. Un 11% dels enquestats també

afirma que el Brexit ha tingut un impacte fort sobre el seu estat de sa-
lut mental, mentre que un 32% se sent afectat en menor mesura.

Darrere els incendis1

2
Continua la incertesa pel futur 
de les Tres Xemeneies

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

Nou revés a la llista unitària 
d’esquerres a Badalona

FAMPAS exigeix lluitar contra 
la segregació a les escoles de Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Les claus

Caminem i mirem cap al sol. El
temps és un element important
perquè les persones sortim a pas-
sejar per la ciutat. Als badalonins
ens agrada que a la ciutat llueixi el
sol. I si ens hi fixem, veurem que
el sol de Badalona el tenim molt a
prop. Només cal apropar-se a la
platja i olorar l’aroma del mar;
mirar l’infinit des del pont del pe-
troli; el so de la música que s’ex-
pandeix des del conservatori; els
racons històrics a Dalt la Vila; els
vint-i-vuit barris que configuren
la bellesa del seu cos. I aquestes
són algunes de les sensacions on
els ciutadans podem valorar com
batega el cor mediterrani de la
ciutat. Escodrinyar el rostre de
Badalona, aquesta ciutat que a
vegades semblava blava; a vega-
des, marronosa, i fer recompte: el
Nadal màgic que ha fet possible
que la il·lusió i l’alegria tornessin
als seus carrers; la construcció de
l’hotel del Port; la cessió de terre-
nys per la construcció de noves
escoles; l’adquisició de nou mo-
biliari urbà; l’aprovació d’un pres-
supost força social. Crec que si
aquests fossin alguns dels plane-
tes que fan lluir la ciutat estaria bé
ressaltar que els planetes s’han
alienat bé a Badalona. El sol que
llueix, en aquest fred hivern, vol
que la vida ciutadana transcorri
plàcidament, que els carrers esti-
guin nets, que es pugui caminar
amb seguretat i confiança i que,
enmig de grans tragèdies, saber
que es viu en una ciutat solidària
i hospitalària. Després d’aquest
balanç, ve de gust un passeig per
la Rambla, com si fos un dia d’es-
tiu, deixant que els raigs del sol
s’asseguin en algun racó de l’à-
nima. A Badalona llueix el sol.

O sole mio
per Mari Carmen Lozano

Una Casa de la Festa?
per Xavier Navarro

El passat dissabte 19 d’abril el
Centre de Cultura Tradicional
Can Canyadó (sí, el nom oficial és
aquest) va acollir unes Jornades
de la Festa on van assistir diver-
ses entitats (del folklore) que
són pilars imprescindibles de
les Festes de Maig i la Festa Ma-
jor. Al debat hi van assistir tècnics
de cultura dels ajuntaments de
Reus, Valls, Solsona i Vilafranca.
Tots ells, sota l’atenta oïda dels
tècnics de l’Ajuntament local,
van explicar les seves experièn-
cies al voltant de la seva gestió de
les festes locals.

Un dels punts que es van par-
lar va ser el de la Casa de la Fes-
ta, un espai per museïtzar i gu-
ardar, sense humitats, diverses
peces de l’imaginari popular. A
més de disposar d’una seu en
condicions per a les entitats que
gestionen les festes populars.
L’actual Masia de Can Canyadó
ha quedat petita per les diverses
entitats que l’usen. No només
això, sinó que l’espai que les
acull s’està degradant amb gote-
res i forats a terra i sembla que
ningú està fent res per solucionar-
ho. Però el problema no és cons-
truir equipaments, sinó consoli-
dar-los i mantenir-los.

Sense un bon manteniment
és molt probable que, a la llar-
ga, els equipaments acabin sent
deficients. Un exemple el tenim
a la biblioteca central de Bada-
lona. Comença estar en un pe-
rillós estat de degradació. Però

no és l’únic, l’entrada històrica
de l’escola Progrés està apun-
talada i els alumnes han d’entrar
per una altra. 

I per altra banda, quants edi-
ficis patrimonials estan en desús?
Ca l’Andal, l’antiga PIHER, la
casa noble de Ca l’Arnús, l’anti-
ga escola de Canyadó, la CACI.
Tots estan en un estat lamenta-
ble que, tard o d’hora, s’hauran
d’enderrocar per prevenir mals
majors si no s’arreglen. És  ales-
hores quan ens hauríem de pre-
guntar: “Badalona està capaci-
tada per fer més espais culturals,
si no és capaç de mantenir els que
té actualment?” Hi ha qui diu que
estaríem millor sota el mantell
protector de la ciutat de Barce-
lona i no com a suburbi.

Un altre exemple de man-
cances. Els Castellers de Bada-
lona, que mouen un important
nombre de persones, perden el
seu espai de Can Peixeu, després
que anys abans haguessin estat
a la Mobba.  

Els espais els tenim, el que no
tenim són unes administracions
capaces, en aquests moments, de
gestionar tots aquests espais d’u-
na manera constant i eficient.
Ara mateix, a Badalona, només
són dos els monuments més
ben conservats: el Castell de
Gotmar (associat a Monumenta)
i l’Anís del Mono. Això és per un
motiu ben clar, estan ocupats per
empreses a qui els surt rendible
el manteniment.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

A les xarxes

@apuente: Que el juicio produzca un cor-
rimiento de tierras entre los catalanes si-
milar a la sentencia del Estatut es un
riesgo altísimo para el Estado.

@carlosbaraibar: Que els treballadors
d'Uber i Cabify comparteixen més de la
seva lluita amb els taxistes que amb les se-
ves empreses no s'ha dit prou.

#LesVTCMarxen?

@carlotaperea: Em molesta tant Junque-
ras donant lliçons de moral des de la presó
als que van marxar com Puigdemont per-
donant-li la vida fins després del judici.

#PolèmicaEntrePartits #JudiciAlProcés
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Badalona

Badalona ja té pressupost per a
aquest 2019. El govern municipal
va aconseguir dimarts una fita
que fa anys que no s’aconseguia:
aprovar definitivament uns
comptes amb cap vot en contra.
Però tot i que aquest fet és, en
principi, una bona notícia per a la
ciutat, l’ambient entre els regidors
no era gaire festiu. Potser perquè
feia massa fred a la sala de plens,
com va comentar al comença-
ment de la sessió el regidor del
PP, Xavier García Albiol.

Com que l’aprovació dels
comptes semblava que ja estava
del tot pactada abans que co-
mencés el ple (ERC i ICV-EUiA
ja ho havien confirmat, mentre
que tot feia pensar que Guanyem
Badalona en Comú revalidaria el
seu vot afirmatiu), el debat en-
tre els grups municipals des del
primer moment es va centrar en
el que passava fora de la sala. 

TREBALLADORS FARTS
Mitja hora abans que comencés la
sessió, a la plaça de la Vila ja hi ha-
via concentrats prop de vint mem-
bres de la colla Micaco, els caste-
llers de Badalona, que demanen a
l’Ajuntament la cessió d’un local
on poder assajar.

Però aquella tarda de dimarts
no serien els únics a manifestar-
se davant la Casa de la Vila. Cinc
minuts abans del començament
de la sessió, van aparèixer per una
cantonada una vintena de treba-
lladors municipals amb megà-
fons, pancartes i uns petards que

se sentien fins i tot des de dins de
la sala de plens.

“L’Ajuntament està en col·lap-
se. Fa quatre mesos que no ens
deixen ni podem comprar mate-
rial per poder fer la nostra feina.
Demanem reunions i ningú ens
dona resposta”, va explicar Josep
Maria Sánchez, treballador de
manteniment de les escoles. 

Aquesta situació, produïda
per la manca de personal i l’im-
pagament de factures a proveï-
dors, ha fet que aquesta setmana
els ascensors del Viver deixessin de
funcionar, que els treballadors
posessin plantes a les impressores
perquè no tenen ni tinta ni paper
o que la calefacció d’alguns edifi-
cis municipals no funcionés, com
el de la Casa de la Vila. 

“Els treballadors de l’antic
Banc Central fa setmanes que
treballen amb bufanda i jaque-
ta”, va exemplificar Albiol. Però

va ser el regidor de Cs, Juan Mi-
guel López, qui va ser més dur a
l’hora de denunciar la situació
del consistori: “Aquest Ajunta-
ment no funciona. Necessitem
un canvi estructural”.

CLIMA DE CAMPANYA
Finalment els pressupostos es
van acabar aprovant amb un am-
pli consens: 14 vots a favor i 12
abstencions. Fins i tot el PP va
abandonar la seva postura nega-
tiva i es va limitar a abstenir-se.
L’alcalde va agrair a l’oposició
haver pres una decisió “cons-
tructiva”, tot i que, més que bones
intencions, el que es respirava a la
sala era la calma tensa de la cam-
panya electoral.

El regidor d’ICV-EUiA Álex
Mañas va recordar a Pastor que la
ciutat “només pot ser governada
per una àmplia majoria de pro-
grés”, mentre que el PP va deixar
clar que volen ser ells els que ges-
tionin aquest pressupost post maig.

Els treballadors no confien,
però, que aquests comptes siguin
una solució. “No és una qüestió de
pressupostos, és una qüestió de
maquinària”, va afirmar Sánchez.
Arribi qui arribi el juny haurà
d’engreixar la màquina.

Els oficials de manteniment demanen solucions urgents. Foto: Línia Nord

Crònica d’uns pressupostos
aprovats sense calefacció

» El govern tira endavant els comptes de 2019 amb cap vot en contra
» Els oficials de manteniment protesten per la manca de material

Guanyem i Junts per Catalunya
enceten les seves primàries

POLÍTICA4Guanyem Badalo-
na en Comú va iniciar el passat
cap de setmana el seu procés de
primàries per escollir la llista que
competirà a les eleccions muni-
cipals del maig. 

Aquestes votacions internes
suposaran la renovació gairebé
completa de la formació, que con-
tinuarà liderant l’exalcaldessa Do-
lors Sabater però en la qual cap
dels actuals regidors de la forma-
ció repetirà a la butlleta electoral.

La proposta de la llista electo-
ral es ratificarà a l’assemblea que
se celebrarà el 9 de febrer.

RENOVACIÓ DE LIDERATGE
Les primàries de la formació lo-
cal de Junts per Catalunya, que
també van començar el cap de
setmana, sí que suposaran un
canvi en el lideratge del grup
municipal. 

El president del PDECAT de
Badalona, David Torrents, va ser
l’únic candidat a recollir els avals
per ser cap de llista de Junts per
Catalunya. El mateix dia que To-
rrents va presentar els avals, el fins
ara candidat Pere Martínez Ca-
rreté va anunciar que no es pre-
sentaria com a cap de llista.

L’Ajuntament inverteix més
de 130.000 euros en mobiliari
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Badalona va firmar ahir els
contractes per adquirir nou mo-
biliari urbà i elements de sen-
yalització per a la ciutat. En to-
tal, s’invertiran 134.080,30 eu-
ros en la compra de 167 bancs,
347 papereres i 329 pilones, en-
tre altres, que serviran per subs-
tituir els elements deteriorats
que són irrecuperables i ins-
tal·lar-ne també als emplaça-
ments que no en disposen.

Són quatre empreses dife-
rents les que han guanyat el con-
curs públic i que ara disposen

d’un termini màxim de 30 dies
per entregar el material. L’Ajun-
tament espera poder-lo rebre a
mitjans de febrer.

NOUS POLICIES LOCALS
Per altra banda, Pastor va anun-
ciar fa una setmana que preveu la
incorporació de 70 nous agents de
la Guàrdia Urbana aquest 2019.
Aquesta mesura s’ha plantejat
per fer front a la jubilació de prop
de 40 agents que s’han acollit a la
nova normativa que els permet
avançar la seva jubilació quan
hagin complert 15 anys de servei.

Augusto Magaña
BADALONA

Polèmica | Albiol denuncia insults d’independentistes 
L’exalcalde de Badalona i regidor del PP Xavier García Albiol va denunciar dis-

sabte passat, a través d’un missatge a Twitter, que va rebre insults per part “d’al-
guns independentistes” quan acompanyava la seva filla a un espectacle infantil. 

Els oficials de
manteniment fa quatre
mesos que no poden
comprar material
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La PAH critica la “via judicial”
del govern contra els ocupes

ENTITATS4La PAH de Badalo-
na critica molt durament la de-
cisió que va prendre l’Ajunta-
ment fa una setmana d’actuar
per la via judicial contra els ocu-
pes. En un comunicat, l’entitat
denuncia que el govern munici-
pal va decidir “anar de la mà
amb les companyies elèctriques
per veure quins veïns estan pun-
xant la llum i així denunciar-los,
multar-los i tallar-los els sub-
ministraments”.

Des de la PAH asseguren
que abans de prendre una deci-
sió així haurien de conèixer “per
què moltes veïnes i veïns de Ba-
dalona es veuen obligats a pun-
xar els subministraments”. L’en-
titat subratlla que tot i que són
conscients que hi ha “una peti-
ta part de persones que punxen
els subministraments i ocupen

propietats per lucrar-se”, creuen
que no s’hauria de culpar “les
persones pobres que només vo-
len tenir un habitatge digne”.

Demanen als responsables
polítics que “vagin realment a
l’arrel del problema” i, d’aquesta
manera, multin els bancs si aban-
donen les seves propietats i obli-
guin les companyies subminis-
tradores a complir la llei i a man-
tenir les seves xarxes en condi-
cions segures per ajudar les per-
sones vulnerables.

La PAH Badalona concloïa el
seu comunicat demanant als
partits polítics amb representa-
ció a l’Ajuntament que no es mo-
guin només per guanyar vots,
que no enfrontin els veïns, sinó
“que els ajudin, que els escoltin
i que s’enfrontin als veritables
responsables del problema”.

EDUCACIÓ4La Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares
(FAMPAS) de Badalona va reno-
var ahir part de la seva junta. En
concret, s’hi van incorporar qua-
tre nous membres per substituir
els tres que havien deixat la jun-
ta perquè els seus fills ja havien
acabat l’escolarització obligatòria.

No obstant això, el president
de FAMPAS, David Guerrero,
assegura a Línia Nord que els
hauria agradat fer “una renovació
més potent” de la junta, sobretot
pel que fa a la presidència, per a
la qual no han trobat ningú que
vulgui fer el relleu.

Guerrero assenyala que, tot i
que la valoració de la feina feta fins
ara per la plataforma és molt
bona, han detectat diverses ac-
tuacions urgents que s’han de
fer i per a les quals necessiten “una
implicació més forta”, tant dels
pares i mares d’alumnes badalo-
nins com de tota la ciutadania.

De moment, l’equip actual de
FAMPAS continuarà amb la in-
tenció d’enfortir les dinàmiques
positives i el treball en xarxa dels
diferents centres educatius del
municipi.

EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET
Per altra banda, l’Ajuntament va
aprovar al ple de dimarts, amb els

vots favorables de tots els partits
(excepte Cs, que es va abstenir),
l’adhesió de Badalona a l’aliança
Educació 360-Educació a temps
complet. L’objectiu de la inicia-
tiva és impulsar l’educació dels
nens i nenes de la ciutat més en-
llà dels àmbits escolars, a través
d’activitats extraescolars de qua-
litat que permetin el desenvolu-
pament integral dels infants.

Aquest projecte està impul-
sat per la Fundació Jaume Bofill,
la Diputació de Barcelona i la Fe-
deració de Moviments de Reno-
vació Pedagògica.

FAMPAS va celebrar dimarts la seva assemblea. Foto: FAMPAS Badalona

FAMPAS es renova i demana
més implicació ciutadana

LES ESCOLES CELEBREN
EL DIA DE LA PAU

4Els centres educatius de
la ciutat van celebrar ahir el
Dia Escolar de la No Vio-
lència i la Pau. Els actes es
van concentrar a l’Institut
Eugeni d’Ors, on es van
presentar el manifest i els
cartells que recollien les
propostes gràfiques dels
estudiants badalonins per
afavorir la convivència.
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La cultura badalonina dona
suport a la millora de la salut

CULTURA4Els centres munici-
pals d’atenció mèdica prescriu-
ran cultura per millorar la salut.
Badalona Cultura i Badalona
Serveis Assistencials (BSA) van
firmar fa una setmana un con-
veni per tal de promocionar la
salut i el benestar emocional de
la ciutadania mitjançant l’ofer-
ta cultural a la ciutat.

Els dos organismes munici-
pals col·laboraran en la promo-
ció d’activitats sobre aspectes so-
cials o vinculats amb la salut que
s’adrecin a un públic familiar,
per exemple mitjançant el blog
i l’aplicació mòbil de Pediatria de
BSA. A més, s’aprofitaran les
xarxes socials per “prescriure
activitats culturals quan hi hagi
un benefici per a la salut”.

Un dels objectius d’aquest
acord és reforçar el treball per a

un envelliment actiu i saludable
de la població badalonina. A
més, també els treballadors de
BSA podran beneficiar-se de
descomptes en les diferents ac-
tivitats dels teatres Zorrilla, Prin-
cipal i Blas Infante. 

ELS BENEFICIS DE LA CULTURA
BSA justifica aquest acord pel
fet que els estudis científics de-
mostren que la realització d’acti-
vitats culturals i d’altres de ca-
ràcter social milloren l’estat de sa-
lut i benestar de la comunitat.

Sobretot, les millores s’as-
socien amb el desenvolupament
de la capacitat cognitiva com a re-
sultat de l’estimulació neuronal,
la capacitat crítica que adquirei-
xen les persones per defugir mi-
tes i estereotips, la sociabilitat i
el control de les emocions.

PLE4El Projecte d’Acompan-
yament a Persones en Situació
d’Alta Vulnerabilitat Residen-
cial al Besòs es presentarà a un
programa d’ajuts de la Unió Eu-
ropea. L’Ajuntament va aprovar
per unanimitat al ple de dimarts
la presentació d’aquesta iniciati-
va a la quarta convocatòria dels
Urban Innovative Actions (UIA).

La moció aprovada estableix
la voluntat del Consorci del Besòs
(del qual Badalona forma part) de
seguir treballant “en la definició
d’una estratègia compartida i
consensuada entre els cinc mu-
nicipis que pertanyen a l’Eix Be-
sòs, en l’àmbit social i, especial-
ment, en matèria d’acompanya-
ment de persones en situació
d’alta vulnerabilitat residencial”.

La convocatòria UIA prove-
eix amb recursos diverses àrees
urbanes de tota Europa perquè
puguin provar noves solucions
adreçades a fer front als princi-
pals desafiaments de les ciutats
europees. 

BADALONA, AMB OPEN ARMS
El Ple de Badalona també va
aprovar per unanimitat una mo-
ció que demana la llibertat del
vaixell de l’entitat Proactiva
Open Arms que està retingut al
Port de Barcelona.

El vaixell de l’ONG no es pot
moure, ja que no va rebre el per-
mís del govern espanyol per sor-
tir del port cap a una missió hu-
manitària al Mediterrani. Des de
Guanyem critiquen que van de-
manar al govern municipal una
declaració institucional de suport
a Open Arms, però asseguren
que el PSC s’hi va negar.

POBRESA ENERGÈTICA
Només el PP va votar en contra
d’una moció que defensa els
drets energètics i unes instal·la-
cions elèctriques per a la ciuta-
dania de Badalona. El PDeCAT
es va abstenir i la resta de partits
van votar-hi a favor.

La moció va comptar amb el
torn de paraula d’una represen-
tant de l’Aliança contra la Pobre-

sa Energètica (APE), Cristina
García, que va denunciar que hi
ha famílies sense recursos que “es-
tan desesperades per poder con-
tractar la llum” però no ho poden
fer per la negativa d’Endesa.

El govern, tot i aprovar la mo-
ció, va argumentar que encara que
han intentat negociar amb les
empreses subministradores l’a-
plicació d’un “comptador social”,
no han aconseguit que tinguin tan-
ta “sensibilitat” al respecte.

El Ple també va aprovar mo-
cions per donar suport a les me-
sures del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere, per a l’elimi-
nació dels punts negres d’accidents
de trànsit, per l’adhesió al pacte
contra la segregació escolar i per
a la redacció i aprovació del Pla d’I-
gualtat de l’Ajuntament.

La moció es va aprovar al darrer ple. Foto: Ajuntament

Un projecte social innovador 
aspirarà a una beca europea
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PLE4L’Ajuntament dona llum
verda al nou institut a Can Zam.
El ple va aprovar dilluns la ces-
sió d’ús gratuït a la Generalitat
d’un terreny de 2.886 m2 al
parc municipal per instal·lar-hi
uns mòduls prefabricats que
conformaran un nou centre pro-
visional d’educació secundària.

La mesura es va aprovar amb
els vots favorables del PSC, Cs,
PP, ICV-EUiA i amb l’abstenció
de Som Gramenet. El terreny
està conformat per una porció de
sòl de 1.050 m2 de propietat mu-
nicipal i una altra de 1.816 m2
que és propietat de l’Àrea Me-
tropolitana. 

Els solars estaran cedits de
forma gratuïta durant quatre
anys. El departament d’Ensen-
yament assumirà el manteni-
ment i la conservació del terreny
mentre duri l’ocupació temporal
i estarà obligat a retornar-lo en
idèntiques condiciones a les que
es troba actualment.

L’institut provisional de Can
Zam tindrà 60 places de nova
oferta per a primer d’ESO per al
curs 2019-2020, a més de les 60
places del curs actual de primer
d’ESO que hi ha a l’escola Ferran
de Sagarra.

EN SUPORT DELS BOMBERS
El ple també va aprovar per
unanimitat una moció de suport
a la feina dels Bombers, que els
últims mesos han hagut de man-
tenir tancat el parc de Santa

Coloma en diverses ocasions a
causa de la manca d’efectius.

Els grups municipals, a més,
van mostrar el seu suport al
grup promotor de la llei de la
Renda Garantida de Ciutada-
nia, que exigeixen al Govern
que implementi aquesta mesu-
ra al més aviat possible.

L’Ajuntament també va
aprovar començar amb les ges-
tions per agermanar-se amb el
municipi de Peal de Becerro, de
la província de Jaén. 

El Ple va aprovar dilluns la cessió dels terrenys. Foto: Twitter (@pscsantacoloma)

Santa Coloma rebutja cada any el feixisme a la ciutat. Foto: Comissió 27G

Can Zam acollirà els mòduls
per a un nou institut provisional
» L’Ajuntament cedeix més de 2.800 m2 del parc a la Generalitat

» Els mòduls prefabricats allotjaran en total 120 places de secundària

Més de 300 veïns demanen
una Santa Coloma antifeixista

POLÍTICA4El veïnat colomenc
rebutja frontalment el feixisme.
Més de 300 persones es van
concentrar dissabte passat als ca-
rrers de la ciutat per demanar
que Santa Coloma sigui antifei-
xista i per fer memòria del dia
que van entrar les tropes fran-
quistes al municipi, un 27 de ge-
ner de fa 80 anys.

La Comissió Antifeixista 27 de
Gener, que des del 2001 organit-
za una manifestació per rebutjar
aquesta data, asseguren que ara
més que mai és important man-
tenir l’activitat antifeixista als ca-
rrers, a causa de “l’auge de la ul-

tradreta, tant a Catalunya com a
la resta d’Europa”.

“Hi ha Vox, PxC i tots els
grups neonazis aprofitant-se de
la conjuntura actual de crisi per
guanyar vots a les municipals”,
assenyalen des de la Comissió 27
de Gener.

La plataforma, a més, va pre-
sentar aquest dilluns una moció
al ple per demanar la declaració
de Santa Coloma com a ciutat
antifeixista, la qual finalment
es va acabar aprovant amb els
vots de Som Gramenet, ICV-
EUiA, PSC i Cs i els vots en
contra dels regidors del PP.

Wax & Boogie dona el tret de
sortida al Festival de Blues

CULTURA4La sisena edició del
Festival de Blues de Santa Co-
loma arrenca la seva progra-
mació aquest diumenge a l’Isal-
ba Café amb el concert del Wax
& Boogie Rhythm Combo. 

L’agrupació barcelonina de
música afroamericana, liderada
per la cantant Ster Wax, donarà
el tret de sortida a una trobada
musical que aquest any se cele-
brarà a diversos espais de la
ciutat, com el Teatre Sagarra i els

establiments Ca la Sisqueta i
Línea Uno,  fins al 10 de febrer.

Després del concert dels Wax
& Boogie, la programació es re-
prendrà dimecres al bar musical
Yesterday, amb l’actuació del
Predicador Ramírez Trío. El
guitarrista Paco Ramírez, cone-
gut com “el Predicador”, porta-
rà a Santa Coloma el seu blues
al pur estil de Chicago i Texas,
però amb unes lletres en caste-
llà plenes d’humor.

Una parella i una dona 
amb menors, desnonades

HABITATGE4La PAH va inten-
tar aturar ahir, sense èxit, el
desnonament d’un habitatge on
vivien una família amb un nadó
de només divuit dies i una dona
amb un menor de quatre anys. 

Els Mossos d’Esquadra es van
presentar amb dues furgonetes
una hora abans del llançament. La
convocatòria de la PAH no va ser
suficient per poder-ho evitar i fi-
nalment els policies van donar-los
temps perquè poguessin treure les
seves pertinences de l’immoble.

El portaveu de la PAH Gra-
menet, Juan Pastor, explica a Lí-

nia Nord que es tractava d’un
cas complicat perquè el pis tenia
una execució hipotecària a nom
d’una persona que ja no vivia al
pis, sinó que el llogava a tercers,
sense que aquests sabessin que
podrien ser desnonats.

Pastor assenyala que la PAH
va haver d’acompanyar els afectats
fins als Serveis Socials perquè no
es quedessin al carrer. Finalment,
van ser reallotjats en un alberg.

“Portem fins a cinc desnona-
ments sense alternativa”, assegu-
ra Pastor. Avui mateix hi ha pre-
vist un altre desallotjament.

Aigua | Agbar renovarà urgentment la xarxa a la ciutat
Aigües de Barcelona (Agbar) ha anunciat que farà obres de renovació de la xarxa de
canalització al barri de Fondo, després que l’Ajuntament instés l’empresa a prendre
mesures arran de les incidències que va patir el municipi el cap de setmana passat.
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Prop d’un centenar de veïns del
bloc Venus de La Mina es van ma-
nifestar dissabte per denunciar
que Endesa va tallar el subminis-
trament elèctric de fins a 120
llars, prop de la meitat de tot l’e-
difici, entre les quals hi havia 80
famílies vulnerables.

Segons el relat dels veïns, els
tècnics d’Endesa haurien arribat
divendres, acompanyats pels Mos-
sos d’Esquadra, a desinstal·lar els
comptadors, sense tenir en comp-
te que moltes eren famílies ateses
pels Serveis Socials.

La portaveu dels veïns del
bloc Venus, Paqui Jiménez, as-
senyala que dilluns es van reunir
amb l’alcalde Joan Callau i treba-
lladors socials del consistori per
denunciar la situació, però asse-
gura que l’Ajuntament s’ha com-

promès a ajudar a regularitzar l’ac-
cés al subministrament elèctric no-
més a aquelles famílies que ja
són ateses pels Serveis Socials. “La
resta s’haurà de buscar la vida com
pugui”, apunta.

SEQÜELES DE SANT ROC
Jiménez explica que l’empresa
va argumentar que a causa de l’in-
cendi que va tenir lloc el 5 de ge-
ner a Sant Roc (Badalona), ara han
de tallar automàticament la llum
de “tots els edificis que ells consi-
derin que estan en perill”.

Els veïns, però, critiquen el
procediment que fa servir Ende-
sa, ja que asseguren que primer
haurien de contactar amb els Ser-
veis Socials per no treure el comp-
tador a les famílies vulnerables. Ji-
ménez demana a l’empresa que
perdoni els deutes a les famílies
que es vulguin regularitzar. “Si vo-
len que la gent es legalitzi, hauran
de donar facilitats”, argumenta. 

Jiménez denunciarà l’actuació
d’Endesa davant del Síndic de
Greuges, per exigir que respectin
la llei de pobresa energètica.

Veïns i veïnes de La Mina es van manifestar dissabte. Foto cedida

Endesa talla la llum a la meitat
dels pisos del bloc Venus

» Més de 100 famílies es queden sense subministrament elèctric
» Veïns de La Mina es manifesten i exigeixen solucions a l’Ajuntament 

El Ple reafirma el compromís
d’enderrocar el bloc Venus

PLE4El Ple va aprovar per una-
nimitat dilluns passat una moció
per reafirmar el compromís de
l’Ajuntament amb l’enderroc de
l’edifici Venus. Aquesta, però,
no és la primera vegada que ho
fa: el 2015 ja es va donar suport
al pla de transformació de La
Mina, que contempla el reallot-
jament de les famílies que viuen
en aquest bloc.

Els veïns i les veïnes, però, es-
peren que aquesta vegada siguin
més que paraules buides. “A
l’Ajuntament se li ha d’exigir
solucions per a les famílies vul-
nerables”, apuntava la porta-
veu de les famílies del bloc Ve-
nús, Paqui Jiménez. Segons da-
des de l’Ajuntament, el 65% dels

nuclis de convivència de l’edifi-
ci es troben en situació de vul-
nerabilitat social.

PLE LLAMPEC
Aquesta va ser l’única moció que
es va aprovar al primer Ple de l’any
a Sant Adrià. Ciutadans (Cs) ha-
via demanat la modificació de
l’ordenança de bon veïnatge i bon
ús de l’espai públic, però finalment 
va acabar retirant-la. 

ERC, en canvi, va presentar
una moció de rebuig de “les de-
tencions arbitràries contra inde-
pendentistes del passat 16 de ge-
ner a Girona”, que no va prospe-
rar a causa dels vots en contra de
PP, Cs, ICV-EUiA i PSC. 

El Ple va durar una hora.

MOBILITAT4La plataforma Unim
els Tramvies celebra que l’Ajun-
tament de Barcelona finalment
hagi votat a favor de connectar el
Tram a través de la Diagonal, el
passat 25 de gener.

El president de l’associació
per a la Promoció del Transport
Públic (PTP) i membre d’Unim
els Tramvies, Ricard Riol, con-
sidera que és molt positiu que
s’hagi desencallat per fi el debat
sobre el traçat de la unió del
Tram i que s’hagi optat per con-

nectar el Trambaix i el Trambe-
sòs per l’avinguda Diagonal, en
lloc de les propostes alternatives,
que contemplaven l’ús d’auto-
busos elèctrics o fins i tot un tú-
nel per al tramvia.

EL DEBAT SOBRE EL MODEL
Segons Riol, el debat sobre el
model de gestió del servei (que
havia estat el principal punt de
debat entre els partits a l’hora de
posar-se d’acord) “no ens ha de
condicionar l’actuació”. El pre-

sident de PTP assegura que el
traçat que s’ha aprovat serà molt
positiu per a Sant Adrià, ja que
li donarà “molts més punts d’en-
llaç amb la xarxa de transports
públics”.

Riol, però, ressalta que els
hauria agradat que el text apro-
vat ja hagués contemplat un ca-
lendari definitiu per començar les
obres. “Cada any que passa en
aquesta situació fem que el trans-
port públic sigui menys atractiu
i amb menys usuaris”, apunta.

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ

El Ple només va durar una hora. Foto: Twitter (@rarenaga)

‘Sí’ al Tram per la Diagonal

Unim els Tramvies va celebrar la decisió a Barcelona. Foto: Unim els Tramvies 

Urbanisme | L’antiga fàbrica de cartó Llandrich, en venda
L’Incasòl i l’Ajuntament van presentar ahir el procés de venda dels terrenys. Les
propostes que es rebin hauran de millorar la integració de la zona amb l’entorn,

conservar almenys el 25% de la fàbrica i destinar part del sòl a habitatge assequible. 
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Montgat | Tiana

La montgatina Laura Pedro
guanya un Premi Gaudí

CULTURA4La montgatina Lau-
ra Pedro va rebre diumenge pas-
sat el Premi Gaudí als millors
efectes especials per la seva par-
ticipació en la pel·lícula Super-
lópez, que va portar a la panta-
lla gegant el famós personatge de
còmics del dibuixant Jan.

Amb només 28 anys, Pedro
va liderar l’equip de supervisió i
postproducció dels efectes vi-
suals del film del director Javier
Ruiz Caldera. Com a membre
d’El Ranchito, una empresa de-
dicada a desenvolupar els efec-
tes  de les pel·lícules, ha treballat

en altres produccions de gran ca-
tegoria, com Un monstruo vie-
ne a verme, de Juan Antonio Ba-
yona, i fins i tot en la sèrie Joc de
Trons, on es va encarregar de su-
pervisar la postproducció que va
permetre el vol dels dragons
que surten a la pantalla.

Pedro va estudiar l’especia-
litat en efectes visuals a l’Esco-
la Superior de Cinema i Audio-
visuals de Catalunya (ESCAC) i
des de llavors ha aconseguit po-
sicionar-se com una referent
nacional en un sector en el qual
només un 1% són dones.

Els tianencs Carles Campos i
Francesc Giró busquen 100 fa-
mílies de Tiana i de la resta del
Maresme per muntar una xarxa
d’autoproducció d’energia sos-
tenible. La iniciativa, anomena-
da Impuls Solar Tiana, promou
la compra col·lectiva de plaques
fotovoltaiques a través de la co-
operativa Som Energia, per tal
d’abaratir el cost de l’electricitat.

Campos, que també és presi-
dent de l’associació de veïns d’Els
Vessants, explica a Línia Nord
que a alguns municipis del Vallès
ja s’ha posat en marxa un projecte
semblant. La idea és buscar un
nombre alt de famílies que s’hi
apuntin, perquè Som Energia
pugui fer un concurs per trobar
l’instal·lador de plaques solars
que proposi un millor preu per als
veïns i, a partir d’això, gestionar
les llicències necessàries per ins-
tal·lar les plaques.

En total, en cada llar s’ins-
tal·larien sis plaques, amb una su-
perfície total de 9 m2, per un cost
aproximat de 2.700 euros més
IVA. La cooperativa, a més, s’en-
carrega de buscar i demanar sub-
vencions municipals que retri-
bueixin als usuaris d’energies re-
novables. D’aquesta manera, “s’a-
mortitzen tots els costos d’ins-
tal·lació”, assenyala Campos.

Aquestes plaques poden abas-
tir prop del 30% del consum
elèctric d’una llar. Un percentat-
ge que podria arribar fins al 100%
amb la instal·lació d’una bateria.

INTERÈS MUNICIPAL
Campos destaca que la iniciativa
ha despertat l’interès de l’Ajunta-
ment, amb qui assegura que es
reuniran perquè puguin conver-
tir-se també en socis del projecte.
A més, la idea d’Impuls Solar
Tiana és que pugui estendre’s
també a altres municipis de la co-
marca, per tal de facilitar la seva
posada en marxa. 

Aquest tipus d’iniciativa no
seria possible si el govern espan-
yol no hagués eliminat el famós
“impost del sol” amb un decret-llei
publicat l’octubre de l’any passat.

Un projecte semblant ja funciona al Vallès. Foto: Som Energia

Veïns de Tiana produiran la seva
pròpia energia sostenible

Augusto Magaña
TIANA

Política | Junts Tiana i PSC presenten els seus candidats
Junts Tiana presenta al seu candidat Isaac Salvatierra aquest dissabte en un acte en el qual parti-

ciparà la periodista Laura Rosel. El PSC, en canvi, presentarà Albert Sales com a cap de llista en
un acte que es farà diumenge i en el qual participarà l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. 
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Aquest diumenge al migdia l’S-
natt’s Sant Adrià jugarà un d’a-
quells partits que tenen un valor
molt més gran que el del resultat.
Les liles rebran un rival directe en
la zona baixa de la classificació,
l’Embutidos Pajariel Bembribe,
però si guanyen, com van fer fa
una setmana contra el Mann-Fil-
ter de Saragossa, atraparan el
conjunt lleonès a la classificació
i l’arrossegaran, de nou, a la llui-
ta per la permanència. Una vic-
tòria seria molt important per a
les de Glòria Estopà, que ja van
guanyar en el partit de la prime-
ra volta (51-56, amb una gran ac-
tuació de Meighan Simmons).

El partit començarà a les 12
del migdia, i el Marina Besòs
tornarà a presentar un gran as-
pecte i es convertirà en la sisena

jugadora per ajudar el conjunt de
Sant Adrià.

VENCEN I CONVENCEN
I és que l’Snatt’s voldrà encade-
nar el segon triomf seguit a casa,
després del que l’equip va obte-
nir diumenge passat contra el
conjunt del seu exentrenador
Fabián Téllez (67-52).

El pavelló va registrar un nou
rècord d’assistència, amb 1.250
espectadors que van tornar a

pintar el Marina de color lila. L’e-
quip, a més, no va fallar i tot i que
el començament va ser un punt
fred, cap al tram final del primer
període les liles prendrien la ini-
ciativa, que ja no deixarien esca-
par fins a la botzina final.

Mariam Coulibaly (MVP de la
jornada amb 21 punts i 15 rebots,
per a un total de 30 de valoració),
Simmons (que també va acabar
amb dobles figures) i Milica Jo-
vanovic van liderar l’ofensiva lila.

L’equip va guanyar el darrer partit davant l’afició. Foto: FSA

Partit clau per a la salvació:
Snatt’s Sant Adrià - Bembibre

» Si les liles guanyen, avançaran el conjunt de Lleó a la classificació
» El Marina Besòs s’omple per veure la victòria contra el Mann-Filter

Laprovittola fa història en
l’onzena victòria de la Penya

Històric. Aquest és quali-
ficatiu que millor encaixa
per definir el partit de diu-
menge passat de Nico La-

provittola. El base argentí va
anotar 40 punts (una fita que cap
jugador del Divina Seguros Jo-
ventut aconseguia des de finals de
l’any 1995, empatant també el
quart millor registre anotador
del club en un partit) i va guiar els
de Carles Duran cap a l’onzena
victòria en el partit contra el
Gran Canaria (88-75). La clau de
la victòria va ser el parcial del ter-
cer període, un 26-14 que va ser-
vir per capgirar el petit avantat-
ge que els grancanaris havien
obtingut abans del descans.

El jugador de Morón ja havia
estat el millor jugador de la sete-
na jornada de la competició, en
una altra gran actuació individual
que també va acabar amb una
victòria badalonina (69-83 a la
pista de l’Estudiantes).

CAP AL PRINCIPAT
Així, amb la moral pels núvols
després de les darreres dues vic-
tòries, l’expedició verd-i-negra
viatjarà demà passat cap al Prin-
cipat d’Andorra per jugar contra
el MoraBanc. El conjunt que en-
trena Ibon Navarro ocupa la no-
vena posició de la classificació,
amb un balanç de nou victòries i
nou derrotes.

Santa Coloma | La Fundació Grama perd per la mínima a l’Energia
Derrota de les que fan mal. La Fundació Grama va perdre per la mínima diumenge passat al camp

de la UE Sants (1-0) i ara és a cinc punts de la salvació. El pròxim repte per al conjunt de Santa
Coloma serà diumenge al migdia, quan rebrà la visita del líder, el Centre d’Esports l’Hospitalet.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Canvi d’escenari forçat: 
els Dracs debutaran a Pomar

“Un cop més,
males noticíes,
ja que el partit

que s’havia de jugar a Badalona
Sud no podrà ser, ja que no ens
deixn jugar allà i hem d’anar a Po-
mar. Moltes gràcies al CD Pomar
per l’ajuda en aquests moments”.
Amb aquesta piulada, els Dracs
anunciaven, dilluns, que jugaran
a casa aquesta temporada en un
camp que no serà el seu. Els vi-
gents campions donaran el tret de

sortida a la lliga demà passat a
dos quarts de 12 del migdia con-
tra els Zaragoza Hurricanes.

L’alcalde, Álex Pastor, i el
responsable d’Esports, Jordi
Ferrón, van reunir-se amb la di-
rectiva i els jugadors del club per
explicar quines solucions poden
donar per al futur. El presi-
dent dels Dracs, José Luis Mar-
tí, assegura a Línia Nord que
ells voldrien poder jugar a l’es-
tadi de Montigalà.

FUTBOL4’Bomba’ al mercat d’hivern. El CF Badalona ha
anunciat el fitxatge d’Achille Emana. L’exinternacional amb el
Camerun ha jugat al Betis, al Nàstic o al Toulouse francès.



21 | 

Esports

El cap de setmana
més esperat de la
temporada per a
l’UBSA (si l’equip

de Sant Adrià no es classifica
per a les fases d’ascens a LEB Pla-
ta) ja és aquí. Demà passat, els
vermells jugaran la Final a Qua-
tre de la Lliga Catalana EBA a
Igualada, una competició que va
començar a mitjans de setembre
i que decidirà el seu campió
aquest diumenge. I és un títol
que, al Ricart, fa molta il·lusió po-
der guanyar.

“Anirem a Igualada a com-
petir des del primer moment i a
gaudir”, valora el tècnic adria-
nenc, Mario Lousame, a Línia
Nord. L’UBSA jugarà la segona
semifinal contra l’amfitrió, el CB
Igualada, demà passat a partir de
les set de la tarda. “L’ambient es-
tarà a favor d’ells i nosaltres arri-
bem en el pitjor moment de la
temporada, perquè hem perdut
els dos últims partits, però la

Lliga Catalana suposa un canvi de
xip, una il·lusió diferent”, afegeix
l’entrenador, que admet que
aquesta competició - com a mí-
nim, arribar a aquesta Final a
Quatre - sí que era un dels ob-
jectius que el club es va marcar a
principi de curs.

Lousame, però, afronta la cita
amb baixes importants. “No po-
dem recuperar cap dels tres ju-

gadors que no hem tingut en els
darrers partits, i l’Enric Nogales
arribarà molt just, però els set o
vuit que estiguin vestits compe-
tiran i aniran a totes. D’això n’es-
tic segur”, conclou el tècnic.

L’altra semifinal (la primera,
de fet) la jugaran el BBA Castell-
defels i el CB Quart. Els dos ven-
cedors de les semis es veuran les
cares diumenge a la tarda.

La Lliga Catalana EBA il·lusiona el conjunt vermell. Foto: UBSA

Lousame (UBSA): “Anirem a
Igualada a competir i gaudir”

L’Industrias diu adeu a Santa
Coloma: rumb a Badalona

L’Industrias li va
donar al Pavelló
Nou el comiat que
mereixia. L’equip

colomenc, que durant el que res-
ta de temporada i el curs que ve
jugarà a l’Olímpic de Badalona
(per les obres de remodelació
que començaran de forma im-
minent a l’equipament espor-
tiu), va aconseguir trencar la
seva mala dinàmica i derrotar el
Sala10 Zaragoza (4-2).

Ximbinha i Pol Pacheco
(aquest últim, des del punt de pe-
nal) van marcar els dos primers
gols del conjunt blanc abans del
minut 10 de partit, però els ara-
gonesos van aconseguir restablir
l’empat al descans. La segona

meitat, però, va tenir el final so-
miat: Ximbinha va anotar el seu
segon gol del migdia i Verdejo,
aprofitant que els visitants havien
fet entrar el porter-jugador, va
marcar la sentència quan faltaven
menys de tres minuts per al 40.

ANTEQUERA I BADALONA
L’equip, que ara és onzè a sis
punts del play-off, descansarà
aquest cap de setmana (hi ha par-
tits de les seleccions estatals) i tor-
narà a la competició el divendres
8 del mes que ve, quan els de Re-
dondo visitaran la pista del CD
UMA Antequera. El debut a l’O-
límpic serà una setmana més
tard, el dissabte 16, amb un par-
tit contra l’Osasuna Magna.

Pedro Cuesta, del Badalonès,
MVP de l’AllStar a Manresa

BÀSQUET4Pedro Cuesta, de
l’AE Badalonès, va ser escollit
com el millor jugador de l’AllS-
tar de la Copa Catalunya que la
Federació Catalana de Bàsquet va
organitzar dissabte passat al Nou
Congost de Manresa. El veterà
pivot dels Dimonis va aportar 17
punts i 6 rebots, sent important
en la victòria que el seu equip va
aconseguir contra la selecció dels
millors jugadors dels conjunts del
grup 1 de la lliga (91-94).

La representació de la co-
marca en aquesta cita de les es-
trelles, però, va ser molt més
nombrosa; el base del CB Santa
Coloma, Álex López, i el del Ma-
ristes Ademar, Joaquim Franch,

i el pivot del Círcol, Marc Jerez,
també formaven part del com-
binat que va guanyar, que tenia
com a entrenadors Xavi Grau, del
CB Santa Coloma, i Xavi Riera,
del Badalonès.

COMENÇA LA SEGONA VOLTA
Els quatre equips han treballat de
cara a l’inici de la segona volta,
aquest cap de setmana; els colo-
mencs visitaran la UE Sant Cu-
gat, els Maristes Ademar viatja-
ran al Vallès Occidental per jugar
a la pista del CB Ripollet, el Ba-
dalonès es veurà les cares contra
el Molins de Rei, mentre que el
Círcol serà l’únic que jugarà a
casa, contra la Salle Reus.

» Els adrianencs juguen la Final a Quatre de la Lliga Catalana EBA
» Si derroten els amfitrions, disputaran la final contra BBA o Quart

Seagull i Sant Gabriel
tanquen el mes guanyant

FUTBOL4Dues victòries per dos
gols de diferència per posar el
punt final al primer mes de l’any
per al Seagull com Sant Gabriel.

Les gavines van sumar la
tretzena victòria del curs a Palma
de Mallorca contra el Toppfotball
(0-2) en un partit que es va en-
carrilar amb dos gols en 10 mi-
nuts. Sara Serna, cinc minuts
abans del descans, i Mar Torras,
poc després de tornar dels vesti-
dors, van certificar el triomf de
les gavines al camp del cuer.
L’equip, que manté el frec a frec
contra el Zaragoza CFF, rebrà

diumenge un altre dels equips de
la zona baixa de la classificació,
el CF Pallejà.

Per la seva banda, el Sant Ga-
briel continua mostrant la seva
millor versió al Ruiz Casado, on
diumenge passat va guanyar
contra l’Europa (2-0). El matx,
però, no es va decidir fins a la rec-
ta final, amb les dianes de Lara
Rabal i Cristina Campos. Ara
mateix, el Sangra és sisè amb 25
punts (un més que l’Espanyol B)
i aquest diumenge viatjarà a Ma-
llorca per jugar al camp d’un ri-
val directe: el Collerense.
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Llibres Teatre

El grup osonenc Oques Grasses està a
punt de veure néixer el seu pròxim
disc, Fans del sol (Halley Records, 2019).
Però en lloc d'esperar fins al 8 de fe-
brer, el dia del llançament de l'àlbum,
la banda ha sorprès tothom amb un
curtmetratge dividit en dos episodis
de dues cançons que s'inclouran en
l'imminent àlbum. 

Música Pelis i sèries

Fans del sol
Oques Grasses

B E Y O N C ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una estrella del pop internacional
Un dels seus temes més coneguts és ‘Crazy in love’

Famosos

Visitar Barcelona per gravar un anunci 
L’artista va menjar una paella amb quètxup a la ciutat

Els fans lamenten no haver-la vist  
Els seus guardaespatlles la van escortar en tot moment 

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

Aquest musical atípic reivindica la nor-
malitat de l’anormalitat, que per a l’au-
tor és el camí cap a la felicitat. Les tres
actrius que s’encarreguen de represen-
tar tots els papers de l’obra asseguren
que es tracta d’una “comèdia àcida, di-
vertida i tendra sobre la necessitat
d’acceptar-nos com som”.

Al Tantarantana de Barcelona.

Monster. De prop ningú és normal
David Greig

L’escriptor badaloní reflexiona en
aquesta novel·la sobre les infidelitats,
tant les sexuals com les que cometem
contra nosaltres mateixos. L’obra relata
la història d’un grup d’amics que es
reuneixen en una casa del Baix Pirineu
per, entre copa i copa, desempolsar
vells fantasmes. Un llibre obscur i en-
voltant, entorn dels ressorts del desig.

El animal más triste
Juan Vico

Arriba la segona part de les aventures
del fill d’Apollo Creed, Adonis. El jove
boxejador de Philadelphia ha tingut
un fill, però la seva carrera continua,
de manera que ha de fer equilibris en-
tre aquests dos àmbits. A més, en un
punt se li planteja la possibilitat de
lluitar contra Viktor Drago, el fill de
l’home que va matar el seu pare.

Creed II: La llegenda de Rocky
Steven Caple Jr.

| Kingdom Hearts III
El joc és una historia de l’amistat i el conflicte entre llum i 

foscor en el qual s’embarquen la Sora i la seva colla d’amics.

El millor cinema, fotografiat
La Filmoteca de Catalunya, situada al barri del Raval de Bar-
celona, acull fins al pròxim 17 de març l’exposició ‘Jeff Brid-

ges: Lebowski i altres grans instantànies’. Es tracta d’una
mostra per descobrir una de les grans passions de l’actor Jeff
Bridges, la fotografia. L’actor ha estat documentant les seves
pel·lícules  amb la càmera Widelux, amb pel·lícula de 35 mm
en blanc i negre, des de mitjans anys setanta. Bridges fa fo-
tos dels actors, de l’equip tècnic i de les localitzacions i, un

cop acabat el rodatge, les revela, les enganxa en àlbums fo-
togràfics i en regala una còpia a tothom que hi ha participat.    

Ningú la va veure però queda confirmat que Be-
yoncé va visitar Barcelona el passat 18 de gener.
Tot i que va passar desapercebuda pels seus fans
gràcies a la tasca dels seus guardaespatlles, que la

van escoltar en tot moment, la reina del pop va
ser a la ciutat gravant un anunci. La cantant va
aprofitar el viatge per anar a dinar al restaurant

Botafumeiro, on ja havia estat fa tres anys. Segons
va assegurar Vanitatis, Beyoncé va demanar pae-
lla i marisc, dos dels plats estrella d’aquest restau-

rant, els quals va decidir acompanyar amb una
mica de quètxup. El preu aproximat que va pagar
la cantant pel dinar en aquest conegut restaurant
de Barcelona va ser de 75 euros per persona. Pel
que fa a l’allotjament, l’artista va dormir en una

suite de l’hotel Arts, un dels més luxosos de la ciu-
tat. L’habitació de la reina del pop és d’un 150

metres quadrats i es divideix en dos pisos.

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia
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DIMECRES 6 DE FEBRER
18:00 Dimecres de la setmana que ve es farà la

narració d'un conte de seguretat i educació
viària, una activitat per a tota la família. / Bi-
blioteca Llefià - Xavier Soto.

AVUI 31 DE GENER
18:00 Aquesta tarda se celebrarà una trobada

sobre civisme oberta a tots els veïns per de-
finir en quins àmbits es treballarà des del con-
sistori per millorar en aquest àmbit. / Edifi-
ci de l’Ajuntament.

DILLUNS 4 DE FEBRER
18:00 Com cada dilluns a la tarda, es farà una

nova sessió del Club de lectura infantil en veu
alta per a nens i nenes de 7 a 10 anys. Es tre-
ballarà en la millora de l’expressió oral. / Bi-
blioteca Can Peixauet.

DEMÀ 1 DE FEBRER
18:00 La primera activitat del febrer al Polidor

serà Hama Beads, que permetrà els assistents
crear els seus personatges preferits amb la tèc-
nica Hamma Beads. / Centre de producció cul-
tural i juvenil Polidor.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
12:00 Nova final per a l’Snatt’s Sant Adrià. Par-

tit de bàsquet corresponent a la divuitena jor-
nada de la Liga Dia entre el conjunt lila i l’Em-
butidos Pajariel Bembibre PD. / Pavelló Ma-
rina Besòs.

DEMÀ 1 DE FEBRER
17:00 Nova crida a la solidaritat dels veïns i de

la resta de la comarca. El Banc de Sang i Tei-
xits ha preparat una jornada de donacions,
instal·lant una de les seves unitats mòbils. /
Plaça de les Mallorquines.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
18:00 Eel grup de teatre del Casal de Gent Gran

Joan Maragall representarà l’espectacle ano-
menat El sopar de Nadal. / Casal de Gent Gran
Joan Maragall.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
11:00 Partit de futbol corresponent a la divui-

tena jornada del grup 4 de la Quarta Catalana
entre el CCE Tiana Arrahona i l’FC Canet. /
Camp de futbol municipal.

Xavier Martorell serà el responsable de
coordinar un taller interactiu de cui-
na fàcil i saludable. L’entrada serà
gratuïta. / Escola d'adults TIMÓ.

Una sessió de cuina amb
el professor Xavier Martorell
Dimecres 6 de febrer a les 18:00

El tradicional Concert d’Hivern, que es
farà al Sagarra, enguany servirà per fer
un merescut homenatge al músic
d’havaneres Josep Bastons. / Teatre Sa-
garra.

El Concert d’Hivern farà un
homenatge a Josep Bastons
Diumenge 3 de febrer a les 19:00

Els cartells exposats provenen de la ter-
cera edició del Concurs de Cartells
per a la Prevenció del VIH/Sida que es
va celebrar el mes de novembre pas-
sat. / BadiuJove.

En marxa la mostra
‘Cartells VIH / Sida’

Tota la setmana

Avui serà l’últim dia en el qual es po-
drà visitar l’exposició Txernòbil, la ciu-
tat del silenci, de Jorge Franganillo. /
Biblioteca Can Baratau.

S’acaba l’exposició 
‘Txernòbil, la ciutat del silenci’

Avui 31 de gener

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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