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“Pensa global, actua local”. Aques-
ta és la premissa sobre la qual tre-
balla el grup ecologista Rebel·lió
o Extinció de Santa Coloma de
Gramenet, que es va presentar di-
jous passat al Centre Cívic Riu.

La plataforma forma part d’un
moviment global que, sota el ma-
teix nom, advoca per conscienciar
els dirigents polítics sobre la ne-
cessitat de tenir lleis que aconse-
gueixin reduir dràsticament les
emissions de carboni i treballar per
a un “decreixement sostenible”.

“El canvi climàtic no és natu-
ral, sinó que és producte de l’acció
humana. Aquí hi ha responsa-
bles claríssims i un d’ells és el mo-
del de producció en el qual vivim”,

explica a Línia Nord un dels
membres fundadors de la plata-
forma, Juanjo Gallardo. 

UNA XARXA GLOBAL
El moviment Rebel·lió o Extinció
va néixer l’octubre de l’any pas-
sat al Regne Unit i des de llavors
s’han creat grups locals a diver-
ses ciutats del món. A Catalunya,
la primera agrupació municipal
va ser la de Barcelona, amb la
qual ja s’han posat en contacte els
membres del grup de Santa Co-
loma. L’objectiu és crear una
xarxa de municipis per lluitar
contra el canvi climàtic.

De moment, a Santa Coloma
són només 5 membres, entre els
quals hi ha biòlegs, professors
d’institut i activistes; però asse-
guren que el seu objectiu és créi-
xer i enfortir aquesta xarxa global
de grups locals. “És imprescindi-

ble. Sense això, podríem actuar lo-
calment, però evidentment la nos-
tra força seria molt limitada”, as-
senyala un altre dels membres
fundadors, Ferran López.

COMPROMISOS LOCALS
La plataforma prepara una tro-
bada amb els grups municipals
de Santa Coloma, que possible-
ment se celebrarà el pròxim 28
de febrer, en la qual els plante-
jaran propostes que haurà de te-
nir en compte el pròxim govern
municipal que entri al juny. 

Entre aquestes demandes hi
ha la de confeccionar un pla
municipal d’acció mediambien-
tal revisable cada dos anys i de-
clarar el municipi com a “zona
de baixes emissions”. “No volem
que es prenguin mesures que
només apedacin el problema”,
subratlla Gallardo.

Accions locals, canvis globals
» Neix a Santa Coloma un grup del moviment ecologista internacional Rebel·lió o Extinció 

» La plataforma es reunirà amb els partits per exigir-los compromisos contra el canvi climàtic

Augusto Magaña
SANTA COLOMA

ANÀLISI4El grup Rebel·lió o
Extinció de Santa Coloma va
convidar a la seva presentació
l’investigador de l’Institut de
Ciències del Mar (ICM) Emilio
García Ladona perquè expli-
qués els debats més recents
que hi ha a la comunitat cien-
tífica sobre el canvi climàtic.

García Ladona va afirmar
que els últims 15 anys s’ha pro-
duït un alentiment de l’escal-
fament global, un fet que ha dei-
xat moltes de les prediccions
científiques fora de joc. “Tot i
que els nivells de CO2 pugen, la
temperatura no creix”, va co-
mentar l’investigador de l’ICM. 

El que està passant és que
les capes més fondes de l’oceà
s’estan escalfant en lloc d’es-
calfar-se la superfície, contra-
dient així els models de pre-
dicció sobre el canvi climàtic. 

“Per entendre perquè can-
via el clima hem d’entendre
com funciona l’oceà”, va asse-
gurar García Ladona, que tam-
bé va criticar la “visió antropo-
cèntrica sobre el planeta” que
existeix al món de la ciència.
Conscienciar sobre aquesta si-
tuació serà un dels objectius de
Rebel·lió o Extinció, que es tor-
narà a reunir aquest dilluns al
Centre d’Estudis de la Natura.

“Per entendre el canvi
climàtic hem de mirar l’oceà”

El científic Emilio García Ladona va presentar el grup Rebel·lió o Extinció. Foto: Augusto Magaña
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La lupa

El Twitter en paper
Aquí es
piula

per Álex Pastor, alcalde de Badalona

La solució

Badalona sempre ha estat un escena-
ri polític complex. Des que hi ha de-
mocràcia, només hi va haver un govern
amb majoria absoluta, i en els últims
anys han governat posicions situades
als extrems. Ara hi ha set forces polí-
tiques representades al Ple, i s'acaba de
produir un fet sense prece-
dents en la història de la
nostra ciutat. És la primera
vegada que s'aprova un
pressupost sense que ningú
hi voti en contra. Forces
independentistes o espa-
nyolistes, d'esquerres, de
dretes, republicanes o comunistes,
cap d'elles es va mostrar en contra de
l'aprovació final dels pressupostos que
va presentar el govern del Partit So-
cialista al qual represento.

Aquest fet és fruit d'una negociació,
perquè per tirar endavant uns pressu-
postos -i per extensió, una ciutat- es ne-

cessita del diàleg, del pacte, del consens.
No es pot governar des dels extrems, no-
més per a una part de la ciutadania.
Aquesta manera de fer ens ha portat al
bloqueig i a la crispació. La solució pas-
sa per la centralitat i la moderació, per
l'enteniment i la pluralitat. No passa per

polítiques que busquen la divisió i l'en-
frontament. Estem demostrant que l'ú-
nica solució per a Badalona és pensar en
la ciutat. Que Badalona sigui el primer
i no el segon plat. I a les proves em re-
meto: des que soc alcalde s'han aprovat
tots els punts i dictàmens que s'han dut
al Ple. Tots. Aquesta és la solució.

Els comptes que hem aprovat in-
clouen increments en multitud de
partides, però en destaco alguns, els
que conformen els pilars de l'esquer-
ra: tripliquem la despesa i les inver-
sions en seguretat; sumem dos milions
d'euros en neteja i manteniment de

carrers, places, parcs i edi-
ficis municipals; es multi-
pliquen per set els diners
destinats a les accions so-
cials per a les famílies que
més ho necessiten; s'in-
crementen un 28% les po-
lítiques d'igualtat; i es de-

dicaran 7 milions d'euros a inver-
sions als barris.

Són, sens dubte, uns pressupostos
que solucionen problemes de la gent de
Badalona. Tant de bo la fórmula del
consens i del diàleg es repeteixi a Ca-
talunya i a Espanya. No hi ha una al-
tra solució que aquesta.

Des que soc alcalde s’han aprovat
tots els punts i dictàmens que s’han dut 

al Ple. Aquesta és la solució

El fred és un dels nos-
tres pitjors enemics. A

Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen di-
rectament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

Us poseu molt con-
tents quan veieu com

es desplomen les ven-
des d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial so-
biranista.

@eduardvoltas

Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó

a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valen-
cia, se alinea con Salvini en política mi-
gratoria y con Trump en política inter-
nacional. Esa es la noticia.

La lógica del Tribunal
Supremo:

-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es impor-
tante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores interna-
cionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente fí-
sicamente.

@joethebrew@gabrielrufian@joseprull

Els semàfors

Pablo Casado
El líder del PP va aprofitar l’incendi de
Sant Roc per proposar a Badalona una
llei que permeti desnonar els ocupes en
24 hores. La plataforma Sant Roc Som
Badalona el va contestar en un vídeo

que no tots els ocupes són delinqüents. 
pàgina 9

PEB Mina
La iniciativa Itineraris 360º del Projecte

Educatiu del Barri de La Mina (PEB
Mina) va rebre el premi de la convocatò-
ria Comunitats que Eduquen, una alian-
ça educativa impulsada per la Diputació

de Barcelona i diverses entitats.
pàgina 13

AMB
L’Àrea Metropolitana de Barcelona

(AMB) amplia la seva flota d’autobusos
híbrids i elèctrics al Barcelonès Nord.
En total, s’afegiran 56 nous vehícles

elèctrics (33 estàndards i 23 articulats) 
i 12 autobusos elèctrics.

pàgina 16
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Veïns de Tiana produiran 
la seva pròpia energia sostenible1

2 Una Casa de la Festa?

Pensions dignes

El Barcelonès Nord té la taxa d’atur i els 
salaris més baixos de l’àrea metropolitana

Badalona aprova el pressupost 
enmig de protestes laborals

El + llegit línianord.cat

3

4

5 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.

Les claus

Ens esperen dies molt durs. Els
nostres polítics, líders socials,
artistes, comandaments dels
Mossos, etcètera són a la presó,
encausats o a l’exili. Un Estat
que ens vol agenollats demanant
pietat, que no té compassió i és
venjatiu, com ho demostra te-
nir en presó preventiva nou in-
nocents durant més d’un any.
En aquest desigual combat entre
Catalunya i Espanya, caldrà ac-
tuar amb intel·ligència. Ells vol-
drien que empréssim la violèn-
cia per tenir l’excusa fàcil per
ordenar a les forces militars i
d’ordre públic arremetre contra
els ciutadans rebels. Només cal
treure lliçons de temps passats.
L’1-O, sense violència, es va anar
a votar i policia nacional i guàr-
dia civil van atonyinar de valent
àvies, joves i tota persona que
s’acostés als col·legis electorals.
No van estalviar mitjans en per-
sonal, llogant vaixells per hos-
tatjar-los, ni mitjans logístics.
Tot s’hi valia per atemorir-nos.
Imagineu-vos si hi hagués vio-
lència per part nostra... Seria un
bany de sang, amb tots els argu-
ments a favor seu. Caldrà tenir
molta fortalesa d’ànim, pacièn-
cia en rebre insults de tota
mena, valentia per sortir als car-
rers per demostrar el nostre
compromís, coratge per enfron-
tar-nos als tribunals en judicis
farsa, tremp per defensar la lli-
bertat i la democràcia, audàcia
per desemmascarar les menti-
des del relat i les acusacions in-
ventades i ànim per endegar una
campanya de desobediència ci-
vil. No hem de tenir por, perquè
com diu Jordi Cuixart: “Si jo ja
no tinc por, tu ja no tens poder”.    

La por
per Jordi Lleal 

Circ de Soleil i els usurers
per David Rabadà

Tots sabem que les compres
per Internet són usuals però
plenes de perills. El meu pecat
ha estat la confiança en les
xarxes. Aquest passat cap de
setmana buscava entrades per
al Circ de Soleil amb la il·lusa
intenció de fer-li un regal a la
meva muller, però l’obsequi
l’obtingueren uns altres, no
pas la meva dona. Buscant i
buscant vaig trobar unes en-
trades a Viagogo, nom que ja
delatava el que em trobaria,
una gogó de despeses. Un cop
vist el preu i la localització a pla-
tea, raonables, vaig accedir al
pagament, i sorpresa la meva
quan vaig acceptar les condi-
cions i tot plegat... Si la cosa ha-
via de costar 200, se’n va anar

a 400. Un dolç mail per part de
Viagogo em deia que les des-
peses de reserva, gestions, IVA
i més conceptes em duplicaven
el preu inicial. Allò ja no tenia
camí enrere i vaig trobar-me
amb unes entrades el doble
de cares del que constava al
Circ de Soleil. En fi, que me la
van fer entrar doblegada, i
quin mal. Però l’endemà de
l’espectacle, i amb tota la sor-
neguera, Viagogo m’enviava
un mail per si tenia fotos de
l’acte, fotografies prohibides
per l’organització del Circ de
Soleil. Ara la pregunta és si me
les pagaran com ells, a preu
d’or. Per cert, no vaig fer cap fo-
tografia. En fi, en aquest país no
es pot anar amb el lliri a la mà.

Les millors
perles

El Mobile retransmetrà la primera operació en streamingde
l’Hospital Clínic gràcies a la tecnologia 5G. La intervenció tindrà
lloc el 27 de febrer i és el primer pas per fer cirurgies remotes.

Un expert aconsellarà, des de la Fira de Barcelona, l’altra part de l’e-
quip, que estarà operant un pacient al quiròfan de l’hospital.

L'Acadèmia de Hollywood i la cadena de televisió ABC han
confirmat que la 91a edició dels Oscars no tindrà mestre de
cerimònies, una circumstància que no es donava des de fa

30 anys. Tot plegat després que el còmic negre Kevin Hart, un dels
més populars del país, renunciés a presentar la gala al desembre.

El multimilionari nord-americà Warren Buffet vol comprar a tra-
vés de l'empresa d'inversions Berkshire Hathaway l'emblemàti-
ca Torre Agbar de Barcelona per un valor de 150 milions d'eu-

ros. Ara bé, l'empresa propietària de la Torre Agbar, ara Torre Glòries,
la socimi Merlin Properties, assegura que no està en venda.

La Manada continuarà en llibertat després que s'hagi tornat a
rebutjar el recurs de l'acusació. És la segona vegada que l'Au-
diència de Navarra desestima les peticions que demanen la

presó provisional dels cinc membres, condemnats a 9 anys de
presó per abusos sexuals.

Dos pingüins mascles d’un aquari de Sydney van fer un niu,
van covar un ou abandonat per una parella hetero i van de-
mostrar ser els millors pares de tota la colònia: la seva cria va

ser l’única que va néixer i la seva relació es va convertir en tot un
símbol per al país. Ja són els pingüins gais d’Austràlia.

A les xarxes

@Ragueneau62: Una senadora del PP cri-
tica la llei de memòria històrica: "15 mi-
lions d'euros per desenterrar uns quants
ossos". #ThisIsTheRealSpain.

@pauv1979: L'arquebisbe de #Tarragona,
Jaume Pujol, sobre les acusacions d'abu-
sos sexuals: "Han tingut els seus errors
però no són tan greus". Fàstic.

#AbusosEsglésia

@XSalaimartin: Això del relator em re-
corda l'"apoyaré" de Zapatero: un cop
aprovats els pressupostos, no quedarà res
d'aquesta taula de diàleg.

#Relator #UnsQuantsOssos

 



línianord.cat 7 de febrer del 2019

| 6

Badalona

La comunitat educativa està en
lluita. Al llarg de tota la setmana,
treballadors d’instituts i escoles pú-
bliques de les comarques de Bar-
celona han fet tancades per defi-
nir les actuacions que s’han de dur
a terme per a revertir les retalla-
des a l’educació pública.

A Badalona, els treballadors
(docents, administratius, d’oficis,
de lleure, etc.) es van reunir di-
marts a l’escola Josep Carner.
Van participar-hi al voltant de 70
persones, entre les quals hi havia
també representants de la comu-
nitat educativa de Santa Coloma.

REPENSAR LA MOBILITZACIÓ
Les tancades van ser convocades
per l’Assemblea de Treballadores
de l’Educació Pública de les Co-
marques de Barcelona, una enti-

tat que va néixer arran del poc èxit
de la vaga de la comunitat educa-
tiva del 29 de novembre de 2018.

A partir d’aquella experiència,
l’assemblea va considerar que feia
falta reactivar la mobilització en el
sector educatiu i buscar més com-
plicitats per trobar noves formes
d’expressar les seves demandes.

“No volem fer una manifesta-
ció i ser quatre gats. La primera
feina s’ha de fer des dels centres.
Per això hem començat les tan-
cades”, assegura a Línia Nord la

docent de l’escola Josep Carner,
Dolors Fernández.

A la tancada de Badalona es va
concloure que cal unificar les mo-
bilitzacions de tot el sector edu-
catiu i potenciar les assemblees de
centres. “Si ets capaç de mobilit-
zar els centres, pots mobilitzar la
ciutat”, apunta Fernández. Les
conclusions de les tancades que
s’han fet a 7 municipis diferents es
posaran en comú a una trobada a
l’Escola Montseny de Barcelona,
que se celebrarà aquest divendres.

Prop de 70 persones van participar en la tancada. Foto: Twitter (@daniocagil)

L’entitat demana ajuda per pagar els seus 200 treballadors. Foto: Twitter (@jclacruz)

La comunitat educativa, 
en lluita per revertir les retallades
» Els treballadors del sector educatiu fan tancades a set municipis

» A Badalona conclouen que cal repensar i unificar les mobilitzacions

L’augment del salari mínim
posa en perill Badalona Capaç 

ENTITATS4Prop de 200 treba-
lladors de la Fundació Badalo-
na Capaç es van manifestar di-
jous passat per posar de mani-
fest que l’augment del Salari
Mínim Interprofessional po-
dria posar en perill 181 dels 198
llocs de treball adaptats a les
necessitats de les persones amb
discapacitat que tenen al seu
Centre Especial de Treball
(CET).

Des de la fundació dema-
nen que l’increment del salari
mínim vagi acompanyat d’un
augment de les subvencions per

tal de poder fer front a l’augment
dels costos en sous.

“Els darrers 10 anys hem pa-
tit greus retallades. Els serveis d’a-
tenció a les persones amb disca-
pacitat s’han vist molt afectats i
ara la situació econòmicament és
insostenible. Necessitem un pla
de recuperació”, va manifestar
l’entitat en un comunicat.

Representants de la fundació
es van reunir divendres passat
amb l’alcalde Álex Pastor i el
parlamentari socialista Raúl Mo-
reno per traslladar-los les seves
preocupacions.

Denuncien agressions 
a les persones sense sostre

HABITATGE4La Plataforma Sen-
se Sostre de Badalona alerta de la
situació crítica en la qual viuen
prop de 229 persones que dor-
men als carrers del municipi. En
declaracions a Badalona Comu-
nicació, la plataforma va demanar
més presència policial i una cam-
panya de sensibilització sobre la
situació dels sensesostre, ja que
han detectat que cada vegada hi
ha més agressions a les persones
que dormen al carrer.

Per aquest motiu l’entitat
sol·licita que l’Ajuntament habi-
liti un servei d’atenció psicològi-

ca per a les persones sense llar,
així com un espai perquè puguin
dormir del novembre fins a l’a-
bril i que estigui obert 24 hores.

OPERACIÓ FRED
L’Ajuntament va anunciar fa una
setmana que activaria l’Operació
Fred en el moment que les tem-
peratures se situïn per sota d’un
grau centígrad. Col·laboraran amb
l’Ajuntament les entitats Funda-
ció Roca i Pi, Folre, Càritas i Creu
Roja, per oferir aixopluc a les
persones sense sostre en episodis
meteorològics extrems.

Open Arms exigeix la llibertat
immediata del seu vaixell

MIGRACIÓ4L’entitat badalo-
nina Proactiva Open Arms ha
tornat a demanar l’alliberament
immediat del seu vaixell, després
que el Ministre de Foment, José
Luis Ábalos, comparegués fa
una setmana al Congrés dels
Diputats per donar explicacions
sobre el bloqueig de la nau.

El vaixell fa més de tres set-
manes que es troba al Port de
Barcelona sense poder sortir a
fer la seva missió de rescat hu-

manitari al Mediterrani, a cau-
sa de la denegació del permís per
part de Capitania Marítima.

“L’activitat per la qual es va
sol·licitar el despatx és l’observa-
ció i vigilància de la zona. El res-
cat no és un fi en sí mateix, sinó
una obligació”, ha manifestat
l’ONG. Segons Open Arms aques-
ta mesura del govern espanyol
respon a la voluntat de “fer des-
aparèixer els testimonis de les
morts al Mediterrani”.

Augusto Magaña
BADALONA

Política | Albiol deixa l’escó al Parlament
L’exalcalde Xavier García Albiol va renunciar dijous passat al seu escó com a dipu-
tat al Parlament de Catalunya per centrar-se en la seva candidatura a l’alcaldia de
Badalona, una decisió que ja havia anunciat a principis d’octubre de l’any passat.
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Sant Roc Som Badalona mostra
com es viu en un pis ocupat

MOBILITZACIÓ4Els veïns i veï-
nes dels barris de Dalt de la Vila
i Bufalà han convocat una ma-
nifestació demà a la tarda al pont
de la C31 per tornar a demanar
a l’Ajuntament que arregli l’as-
censor que connecta aquests
dos barris, el qual fa més de sis
mesos que no funciona. 

Com ha avançat Badalona
Comunicació, l’Ajuntament ha
informat que en 15 dies ho so-
lucionaran, però les associa-
cions de veïns consideren que ja
han esperat prou. “Hem tingut
molta paciència i diàleg amb
l’anterior i l’actual govern de Ba-
dalona. Exigim respecte, solu-
cions i alternatives”, ha reclamat
l’Associació de Veïns de Bufalà
a través d’un missatge a Twitter. 

Els veïns, farts 
de l’ascensor
espatllat de la C31

URBANISME4L’Ajuntament i
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) destinaran 1,2 mi-
lions d’euros pa reformar la pla-
ça de Trafalgar, a Llefià. La pri-
mera fase de les obres comen-
çarà el 18 de febrer i suposarà la
creació d’un espai lliure pensat
perquè la ciutadania pugui des-
cansar i passejar, però també
amb zones per realitzar altres ti-
pus d’activitats.

Es crearà una part enjardi-
nada i una altra adequada per a
asseure’s, se solucionarà amb
una grada el desnivell amb l’a-
vinguda Marquès de Sant Mori,
es millorarà la connectivitat i ac-
cessibilitat urbana, es crearà
una nova àrea de jocs infantils,
es recol·locaran les pistes de pe-
tanca i es reformarà el bar. 

La durada de les obres serà d’a-
proximadament vuit mesos.

1,2 milions d’euros
per reformar la
plaça Trafalgar

HABITATGE4La plataforma Sant
Roc Som Badalona va publicar di-
jous passat un vídeo en el qual
mostren des de dins un pis ocupat
dels molts que hi ha al barri. 

“Viuries en aquest pis per
gust?”, és la pregunta que apareix
al començament del vídeo, que
mostra l’estat ruïnós de les esca-
les i de l’interior de l’habitatge, el
qual té algunes finestres trenca-
des i mobiliari en molt mal estat.

“Volem mostrar la realitat
que es viu a Sant Roc, perquè això
ajudi a prendre mesures a favor
de la gent més necessitada”, ex-
plica a Línia Nord el portaveu de
l’entitat, Carles Sagués. 

UNA RESPOSTA A CASADO
El vídeo es va publicar just un dia
després que el president del PP
Pablo Casado visités Badalona
per anunciar la seva proposta
de crear una llei perquè es puguin
desnonar els pisos ocupats en un
termini exprés de 24 hores.

“Les propostes legislatives
que va deixar anar el senyor Ca-
sado van en la línia contrària del
que nosaltres creiem que s’ha
de fer”, afirma Sagués.

La plataforma vol que amb ví-
deos com aquest es trenqui amb
“l’imaginari” que considera que
tots els ocupes són delinqüents
que no volen pagar per un pis i

deixar clar que, “tot i que n’hi ha”,
són una minoria. “La gran majo-
ria són persones que no tenen cap
alternativa per tenir un habitatge
en condicions mínimes, més en-
llà de fer-ho de manera irregular”,
apunta el portaveu de l’entitat.

A la plataforma atenen prop
de vuit casos setmanals de famí-
lies de tot el Districte 6 que tenen
processos de desnonament
oberts, moltes de les quals es
veuen abocades a l’ocupació com
a única solució per poder tenir una
llar. “Tots són casos de necessitat”,
comenta Sagués, que demana als
polítics i “als grans tenidors” que
en prenguin consciència.L’entitat defensa que els ocupes no són delinqüents. Foto: Sant Roc Som Badalona
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El Filments, al festival de curts
més important del món

CULTURA4El curtmetratge ba-
daloní va estar present al festi-
val de curts més important del
món. El Filmets Badalona Film
Festival es va presentar, aquest
dimarts, al Festival du Court
Métrage de Clermont Ferrand,
que se celebra a França. Només
els festivals més prestigiosos
de tot el món poden participar
en la programació d’aquest cer-
tamen.

Des de l’organització del fes-
tival afirmen que la representa-
ció badalonina serà present en
una sessió de treball exclusiva,
en la qual només 20 festivals de
curtmetratges de diversos països
han sigut convidats.

El director de Filmets, Agus-
tí Argelich, serà l’encarregat d’ex-
plicar en detall tot el que envol-
ta el festival badaloní.

El director del festival ha
aprofitat per anunciar que la
pròxima edició del Filmets se
celebrarà a la ciutat del 18 al 27
d’octubre. El certamen arriba
aquest 2019 a la seva 45a edició
com un dels festivals de curtme-
tratges més importants d’Europa.

A la darrera edició, el Filmets
va augmentar el seu públic en un
30%, fins a un total de 14.531 per-
sones que van gaudir de les di-
verses projeccions que es van fer
durant els nou dies de festival. 

CULTURA4El Festival Interna-
cional de Màgia de Badalona -
Memorial Li-Chang arrenca
aquest cap de setmana la seva in-
tensa programació d’il·lusionis-
me. La mostra arriba a la seva di-
novena edició amb una progra-
mació arriscada, que tindrà com
a plat fort l’espectacle del mag
porto-riqueny Reynold Alexan-
dre, que atraparà amb la boca
una bala disparada amb una
arma de foc real.

Aquesta actuació perillosa
d’Alexander formarà part dels
números que es podran veure  a
la Gala Internacional del festival,
que tindrà lloc els dies 22, 23 i 4
de febrer al Teatre Zorrilla i en la
qual participaran també l’artis-
ta xinesa Huang Zheng, l’il·lu-
sionista gallec Dani Polo, el fuet
còmic Los Taps i el mag francès
Néstor Hato, premiat en l’últim
Congrés Mundial de Màgia. L’es-
pectacle serà conduït per l’hu-
morista i mag Isaac Jurado. 

ARRENCA AMB HUMOR
La primera mostra del festival de
màgia, però, es podrà veure aquest
9 de febrer a la Gala Màgia i Hu-
mor, que és un dels espectacles
que s’ha consolidat a les darreres
edicions del Memorial Li-Chan i
que repeteix aquest any.

La gala tindrà un format de nit
cabaretera i se celebrarà al Teatre
Principal. Estarà presentada per
l’actriu Yolanda Ramos i comptarà
amb les actuacions del ‘show-
mag’ Gerard Borrell, conegut per
ser membre del concurs Pura
Magia de TVE, i del mag Pere Ra-
fart, que va quedar segon al pre-
mi de Cartomàgia a l’últim Con-
grés Mundial de Màgia.

MÀGIA I BROSSA
Un altre dels espectacles destacats
en aquesta dinovena edició és el
que ha creat la companyia Addaura
Teatre: Embrossa’t. L’espectacle
combina la màgia i la dansa amb la
poesia visual del dramaturg i artista

plàstic Joan Brossa. L’obra va ser
nominada l’any passat als premis
Max com a millor espectacle per a
tots els públics i la seva directora,
Teia Moner, va rebre el premi ho-
norífic de la darrera edició d’a-
questa mostra màgica.

El festival clourà el 3 de març
amb la Gala Solidària de Màgia
que se celebrarà al Teatre Blas In-
fante i en la qual participarà el
guanyador de la primera edició
del Premi Jove Li-Chang, el mag
Álvaro Cortés. Tots els diners
que es recaptin a la gala aniran
destinats a projectes per fer arri-
bar la màgia a països en vies de
desenvolupament. Enguany el
país escollit és el Senegal.

El Festival Internacional de Màgia arriba a la 19a edició. Foto: Ajuntament

El Festival Internacional 
de Màgia arriba a la 19a edició

La 45a edició del
Filmets se celebrarà del
18 al 27 d’octubre als
teatres de Badalona

C. Sant Ramón, 7-9 (cantonada Coll i Puig)
Tel. 933 992 204

leeyoungbadalona@yahoo.es

El passat diumenge 20 de gener va
tenir lloc el campionat de Catalu-
nya de tècnica i pumses. L'escola
Lee Young Badalona va ser repre-
sentada pel Mestre Javier Caparrós. 

A més, l'escola Lee Young Ba-
dalona va presentar dos mestres
per  arbitrar les diferents catego-
ries, Sara Gutiérrez i Luis Crisol.

D’altra banda, el dia 27 gener

va tenir lloc a Sant Esteve de Ses-
rovires la primera trobada de
Taekwondo amb la participació
de 270 practicants de 5 escoles:
Lee Young Cerdanyola, Tohan,
Ohana, Sesrovires i Lee Young
Badalona.

De 9:00 h a 11:30 h es van fer
grups amb diferents treballs (de-
fensa personal, combat, tècnica,

pal (Kali), nunchakus i puntades).
De 12:00 h a 13:00 h es va fer un
seminari tècnic de pumses a càr-
rec del mestre Diego Carrillo 7è
DONEN i una demostració de me-
dallistes europeus i mundialistes.

La jornada va ser tot un èxit de
públic i participació. Esperem que
molt aviat puguem tornar a fer
una altra trobada.

Escola d’arts Marcials
LEE YOUNG BADALONA
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C/ LLEÓ 28, 08911 BADALONA
www.fabregemmolegs.cat

Segueix-nos a: Facebook i Instagram

S'acosta el dia dels cors i les sagetes per
excel·lència, la data en què els Enamo-
rats celebren el seu amor invencible.

És un dia on ens envaeixen els mis-
satges romàntics, els cors i els cupidos,
i què millor que regalar una joia a la per-
sona estimada per recordar aquesta
dolça data per sempre.

Una de les peces estrella per regalar
el dia dels Enamorats són per exemple
les plaques amb gravat, tant de polsera
com de penjoll, on podreu deixar escrit
permanentment el vostre missatge ro-
màntic secret perquè la persona esti-
mada el dugui sempre. A la botiga en
trobareu un ampli assortiment i us as-
sessorarem amb molt bones idees. Una
altra opció romàntica de regal conjunt
per tots dos són els penjolls i clauers de
"cor partit". També us podem fer el gra-
vat de la foto, signatura o logo que ens
porteu, a sobre d'una placa o clauer. O
la lletra de la vostra cançó preferida en-
voltant un anell. I si ho preferiu, el nos-
tre Mestre Joier us pot fer una joia

completament personalitzada, única i
exclusiva, al vostre gust i amb un dis-
seny propi, pensat només per a la vostra
parella. Una altra molt bona opció és re-
galar-vos un restyling, que consisteix en
l'actualització d'una joia que tingueu de
fa anys i estigui passada de moda.

Passeu per la botiga i us farem un
pressupost previ gratuït, sense cap
mena de compromís.

Us hi esperem amb il·lusió!!!

Arriba Sant Valentí
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CULTURES4Dimarts passat van
arrencar les festivitats de l’Any
Nou Xinès, que fins al 16 de fe-
brer ompliran Santa Coloma
d’activitats diverses per apropar
la gent a les tradicions d’aques-
ta celebració, la més important
de tota la cultura xinesa. Aquest
2019 commemoren l’any del
porc, que simbolitza la bona for-
tuna i la prosperitat.

L’Associació Cultural Xinesa
organitza per quart any consecu-
tiu la celebració de l’Any Nou a la
ciutat. Tot i que les activitats van
començar l’1 de febrer a la Bi-
blioteca Singuerlín, amb la pro-
jecció del documental China Blue
del director Micha X. Peled, les ac-
tivitats centrals es duen a terme
aquesta i la pròxima setmana.

Ahir es va celebrar a l’espai Cui-
nes del Món de la Biblioteca del
Fondo un taller de cuina xinesa i
marroquina a quatre mans. Avui,
en canvi, es projectarà la pel·lícu-
la Deseo, peligro, del director Ang

Lee. El film es passarà en versió
original i subtitulat en castellà.

LA GRAN FESTA DELS FANALS
Però el plat fort a Santa Coloma
serà el 16 de febrer, el dia que se
celebra la tradicional Festa dels Fa-
nals, que s’encarrega també de
cloure totes les festivitats. L’As-
sociació Cultural Xinesa organit-
za per a aquesta data una rua que
començarà a l’Escola Beethoven i
acabarà a la plaça del Rellotge, on

hi haurà un escenari amb actua-
cions de la Colla Castellera Laie-
tans de Gramenet, la Colla Jove de
Dimonis, el grup Retumbatú Ba-
tucada i Jack Coloma. 

L’Associació Cultural Xinesa
calcula que a Santa Coloma hi ha
entre 5.000 i 6.000 ciutadans xi-
nesos. Aquestes festes, segons
l’entitat, tenen una gran impor-
tància, ja que promouen l’inter-
canvi cultural entre les diverses
cultures que conviuen a la ciutat.

Santa Coloma s’omplirà de colors per l’any nou xinès. Foto: Ajuntament

Santa Coloma celebra 
l’arribada de l’any nou xinès
» Tallers, pel·lícules i rues ompliran la ciutat fins al 16 de febrer

» La Festa dels Fanals clourà la festivitat amb un dia ple d’activitats

El Barcelonès Nord incorpora
més de 50 nous busos híbrids

MOBILITAT4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) amplia
la seva flota d’autobusos híbrids
i elèctrics a Santa Coloma i el
Barcelonès Nord. En total, s’a-
fegiran 56 nous busos híbrids
(33 estàndards i 23 articulats) i
12 vehicles elèctrics.

Dilluns es van presentar a
Can Zam les noves línies de Me-
trobús M19 i M30, que substitui-
ran les antigues línies B19 i B30 i
es posaran en marxa al llarg d’a-
quest mes de febrer. S’incorpora-
ran tres vehicles nous a cadascu-
na d’aquestes línies, per tal de re-

duir la freqüència de pas fins als
10 minuts en dies feiners.

També s’incorporaran al ser-
vei de Nitbus del Barcelonès
Nord 12 nous vehicles 100%
elèctrics, assegurant així que el
10% dels busos que circulin a la
nit per Santa Coloma siguin si-
lenciosos i sense emissions.

A més, també es millorarà l’o-
ferta de la línia M28, que passa-
rà a funcionar amb 12 vehicles ar-
ticulats, i de les línies B18, que in-
crementarà la freqüència de pas,
i la B82, que ampliarà el seu ho-
rari de funcionament.

Trobada municipalista del
PSC sobre igualtat i habitatge
POLÍTICA4Les seccions locals
del PSC al Barcelonès Nord es
reuniran aquest dissabte al Pom-
peu Lab de Santa Coloma per
debatre sobre les experiències
municipals en matèria d’igualtat
i habitatge. A la jornada hi par-
ticiparan també la Secretària
General d’Habitatge, Helena
Bauza, i la diputada del PSOE al
Congrés dels Diputats, Ángeles
Álvarez, que posaran en comú
també les accions que es duen a
terme des del govern espanyol.

La primera taula de debat se
centrarà en les polítiques d’i-

gualtat i comptarà amb la parti-
cipació de l’alcaldessa de Santa
Coloma, Núria Parlon; la secre-
tària de feminisme de les Jo-
ventuts Socialistes de Catalunya
al Barcelonès Nord, Andrea Gu-
tiérrez; i la diputada Álvarez, que
també és portaveu de la Comis-
sió d’Igualtat al Congrés.

La segona taula rodona, en
canvi, se centrarà en l’habitatge
digne i hi participaran el regidor
d’urbanisme i habitatge, Jordi
Mas; la tinenta d’alcalde de Ba-
dalona, Teresa González; i la
Secretària General d’Habitatge.

Tail Dragger Jones tancarà 
el VI Festival de Blues

CULTURA4El bluesman Tail
Dragger Jones serà l’encarregat
de posar fi a la programació de
la sisena edició del Festival de
Blues de Santa Coloma, aquest
dissabte al Teatre Sagarra.

Dragger és un dels referents
actuals del blues a l’estil de Chicago
i és considerat el successor de Ho-
wlin Wolf, un dels cantants més
memorables del blues dels anys
50, pel seu timbre de veu i la seva
presència a dalt de l’escenari.

Els assistents del concert de
cloenda del festival podran gau-
dir també de la música de Los
Gumbo Blues Band, que actua-
ran al vestíbul del teatre. 

Divendres, en canvi, visita-
ran Santa Coloma els Travellin’
Brothers, el sextet de jazz, funk i
R&B originari de Bilbao, els quals
porten ja més de mil concerts i vuit
discos en cinc anys. Han estat la
banda d’artistes com Sugaray
Rayford i Earl Thomas. 

Distintiu | Una ciutat igualitària, segura i cohesionada
Santa Coloma s’ha incorporat aquesta setmana al procés d’acreditació del distin-
tiu SGCity50 per a la igualtat de gènere. Aquest és el primer segell de qualifica-
ció i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal. 
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Sant Adrià

Els veïns dels edificis Venus i Sa-
turn de La Mina es concentraran
aquest matí davant de la seu d’En-
desa a Barcelona per reclamar una
solució als talls de llum que han
afectat prop de 200 famílies del
barri, algunes de les quals són ate-
ses pels Serveis Socials.

La portaveu dels veïns del
bloc Venus, Paqui Jiménez, ex-
plica a Línia Nord que busquen
que l’empresa es comprometi a
“no tornar a deixar cap família
sense subministrament”. 

Aquesta ja és la segona vega-
da que els veïns i les veïnes afec-
tats acudeixen a la seu d’Endesa
per intentar trobar una solució als
constants talls de llum que patei-
xen. La primera concentració va
ser l’1 de febrer, tot i que només
van assistir-hi prop d’una desena

de manifestants i només van acon-
seguir parlar “amb una secretària”,
segons el relat de Jiménez, que as-
segura també que els guàrdies
de seguretat els van tancar les por-
tes quan els van veure arribar.

La portaveu veïnal assenyala
que “aquest cap de setmana ha si-
gut una mica més tranquil” i que
hi ha gent que ja ha recuperat la
llum. Jiménez, però, denuncia
que per recuperar-la han hagut de
pagar de la seva butxaca diversos
documents, com cèdules d’habi-
tabilitat i butlletins elèctrics.

SENSE SOLUCIÓ
L’alcalde Joan Callau explica
que encara estan en converses
amb Endesa per intentar “posar
remei” als talls de llum de les fa-
mílies que atenen els Serveis
Socials. Les altres famílies, però,
hauran de fer elles mateixes els trà-
mits per aconseguir l’alta.

“Necessitem que Endesa ens
ajudi també”, destaca Callau.
L’alcalde subratlla que en aquests
moments la prioritat és accelerar
la donada d’alta del servei elèctric
de les famílies vulnerables.

Els veïns ja es van manifestar divendres passat. Foto: Ajuntament 

Veïns de La Mina es manifestaran
avui davant de la seu d’Endesa

» Demanen a l’empresa que cap llar torni a quedar-se sense llum
» Les famílies en situació de vulnerabilitat encara no tenen solució

Premien el projecte educatiu
‘Itineraris 360º’ de La Mina

EDUCACIÓ4La iniciativa Itine-
raris 360ºdel Projecte Educatiu
del Barri de la Mina (PEB Mina)
va rebre el primer premi de la
convocatòria Comunitats que
Eduquen, una aliança educativa
impulsada per la Diputació de
Barcelona, la Fundació Jaume
Bofill i la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica.

Itineraris 360ºés un projecte
que parteix de la idea que els
aprenentatges han d’estar con-
nectats, sense importar del tipus
que siguin. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és “afavorir l’èxit edu-
catiu amb una resposta integral

que promogui la igualtat d’o-
portunitats i l’equitat a través dels
diferents agents del territori”.

D’aquesta manera, el PEB
Mina elabora itineraris d’apre-
nentatge personalitzats per a cada
infant o jove. El model funciona
amb el treball conjunt d’un refe-
rent escolar i un referent social que
acompanyen l’estudiant en tot
moment i amb qui consensuen els
seus objectius i accions d’apre-
nentatge.

El PEB Mina fa servir aquest
treball col·laboratiu per fer front
al fracàs educatiu entre els i les
joves del barri.

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ

El premi ha reconegut la feina que es fa a La Mina. Foto: Fundació Jaume Bofill

Consorci de La Mina | La despesa social augmenta un 60,7%
Després de dos anys amb els pressupostos prorrogats, el Consorci de La Mina destinarà 1,4

milions d’euros a projectes socials del barri per a aquest 2019. La partida d’urbanització
d’espais públics, en canvi, baixa significativament perquè “la seva execució s’ha completat”.

OCUPACIÓ4L’empresa sevilla-
na de lleixius, La Antigua La-
vandera, va anunciar dijous
passat que traslladarà la pro-
ducció de la fàbrica de Sant
Adrià de Besòs a la planta que té
a Andalusia, concretament a Al-
calá de Guadaira (Sevilla). 

Com va avançar La Van-
guardia, aquest canvi afectarà
els 56 treballadors que té l’em-
presa a Catalunya, als quals ja
se’ls ha ofert el trasllat a Sevilla
perquè puguin mantenir el seu

lloc de treball. No obstant això,
bona part dels treballadors no
contempla el trasllat com una
opció viable.

La direcció de l’empresa ha
pres aquesta decisió a causa de
les grans pèrdues que ha tingut
els últims anys. A més, també els
ha empès el fet que la fàbrica de
Sant Adrià no és de la seva pro-
pietat, sinó que les naus són
llogades; mentre que la fàbrica
andalusa sí que és de la seva pro-
pietat, a més de ser més gran i

trobar-se només al 30% de la
seva capacitat.

El trasllat podria fer-se efec-
tiu durant el primer semestre de
l’any, abans que arribi l’agost,
que és quan caduca el contrac-
te d’arrendament de la fàbrica
adrianenca. 

La Antigua Lavandera fabri-
ca lleixius de les marques Neu-
trex, Conejo i Estrella per a la
multinacional alemanya Henkel,
a qui van comprar la fàbrica
adrianenca el 2010.

La Lavandera marxa a Sevilla



línianord.cat 7 de febrer del 2019

| 14

Montgat | Tiana

Raül Abad liderarà una nova
candidatura a Montgat

POLÍTICA4El regidor no adscrit
Raül Abad serà el cap de llista
d’una nova candidatura muni-
cipal: Som de Montgat. L’as-
semblea ordinària del nou par-
tit el va escollir per unanimitat
aquest dimarts. 

Som de Montgat (SDM) es va
constituir el passat 28 de des-
embre com a “alternativa a l’ac-
tual consistori municipal” i amb
la finalitat de “defensar els drets
i els interessos de tota la pobla-
ció, amb una nova manera de fer
política: més social, oberta, pro-
pera, participativa, plural, trans-

versal, transparent i honesta”.
Abad pertanyia al grup munici-
pal del PSC, però el va abando-
nar el novembre passat.

JUNTS PER CATALUNYA TIANA
Per altra banda, l’assemblea local
de Tiana de Junts per Catalunya
va escollir fa una setmana Mateu
Hernández com a cap de llista per
a les pròximes municipals. Com
ha recollit La Local, han escollit
an candidat sense experiència
política, però lligat a l’ANC, per tal
d’aconseguir una llista que vagi
“més enllà del PDeCAT”.

POLÍTICA4El grup municipal
de Junts per Tiana va qüestionar
a la darrera sessió del Ple, que es
va celebrar dimarts, les obres del
nou carril bici per la Riera de
Tiana. L’Ajuntament, però, el de-
fensa com una mesura impor-
tant per caminar cap a una mo-
bilitat més sostenible. El debat,
de moment, queda obert.

SENSE CONNEXIÓ AMB RENFE
La principal queixa de Junts per
Tiana és que el projecte s’ha tirat
endavant sense un acord amb l’A-
juntament de Montgat i, per tant,
la via pedalable desapareix un cop
s’acaba el terme municipal de
Tiana, sense connectar amb l’es-
tació de Renfe, el qual era un dels
seus principals objectius.

La regidora d’urbanisme, Nú-
ria García, recorda a Línia Nord
que la iniciativa del carril bici “no
és només de l’Ajuntament”, sinó
que es tracta d’un projecte de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB). L’entitat supramunicipal
subvenciona bona part de la
construcció de la via, però són els

ajuntaments els que decideixen
quin carril prioritzar. I en el cas
de Montgat, el consistori ha prio-
ritzat la via pedalable de l’N-II.

Tot i això, la regidora afirma
que el projecte per unir el carril
bici de Tiana amb l’estació de tren
“està redactat i s’ha de treballar”.

SOBREDIMENSIONAT?
El projecte té un cost total de
198.000 euros, dels quals
106.000 els paga l’AMB. Des de
Junts per Tiana consideren que
és una obra “sobredimensionada”
i que hi ha “altres prioritats”.

García, però, defensa que l’o-
bra està aprovada des del 2017 i en
el seu moment cap grup munici-
pal va presentar al·legacions. 

Junts per Tiana assenyala
també que per estalviar-se diners
i buscar una solució més senzilla
s’hauria pogut convertir el carrer
en “una zona 30 en què hi con-
viuen vianants, bicicletes i cotxes”.

Però la regidora d’urbanisme
deixa clar que els criteris tècnics es
van posar des de l’AMB. “La in-
tenció no és quedar bé amb nin-
gú, sinó vetllar per la mobilitat sos-
tenible”, assegura García.

El carril bici ha despertat les crítiques de Junts Tiana. Foto: Twitter (@isaactiana)

Debat entre Junts per Tiana i el
govern per les obres del carril bici

Laura Pedro | La montgatina ho torna a fer i guanya un Goya
L’èxit de Laura Pedro sembla que no té fre. La montgatina va rebre dissabte passat el Pre-
mi Goya 2019 als millors efectes especials per la seva participació en la pel·lícula Superló-
pez, només una setmana després d’haver guanyat el Premi Gaudí a la mateixa categoria.
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El cap de setmana de la setmana
que ve, totes les mirades dels afi-
cionats del bàsquet se centraran
en l’All-Star de l’NBA, que es dis-
putarà a Charlotte (Carolina del
Nord). Les grans figures del mo-
ment seran en aquest partit, on
hi haurà un badaloní que conti-
nua fent història: és Jordi Fer-
nández, un dels tècnics dels Den-
ver Nuggets i que exercirà com a
assistent de Mike Malone (que
també és el primer entrenador de
la franquícia de Colorado) en el
partit de les estrelles, que es dis-
putarà durant la matinada de
diumenge a dilluns.

Així, Fernández, que està fent
una gran campanya amb els
Nuggets (l’equip manté el frec a
frec amb els Golden State Wa-
rriors per liderar la Conferència

Oest), serà un dels responsables
d’un combinat amb noms com
LeBron James, Kevin Durant,
Stephen Curry, Anthony Davis o
Russell Westbrook, entre altres.

10 ANYS DE TRAJECTÒRIA
Fernández, que té una gran re-
putació entre els seus companys
de professió, ja va aconseguir ser
el primer entrenador català que

dirigia una franquícia (els Nug-
gets) en la Summer League, la lli-
ga d’estiu de l’NBA, que es va dis-
putar a Las Vegas durant l’estiu
de l’any passat.

Des de l’any 2009 ha format
part, d’una manera o altra, d’u-
na franquícia. Va començar als
Canton Charge (l’equip vinculat
dels Cleveland Cavaliers) i des de
fa dos anys és als Nuggets.

Fernández (a la dreta) entrenarà l’equip de LeBron James. Foto: DN

Fernández fa història: primer
badaloní a l’All-Star de l’NBA

» El tècnic serà l’assistent de Mike Malone en el partit de les estrelles
» L’estiu passat va dirigir els Denver Nuggets en la Summer League

Xavi López, un badaloní a
l’elit del bàsquet universitari

BÀSQUET4Poca gent és capaç
de discutir que Badalona és el
bressol del bàsquet, per la passió
amb la qual es viu l’esport i per
la quantitat de talent que gene-
ra, tant per a les pistes com per
a les banquetes. 

Un d’aquests és Xavi López,
format al Minguella, i que des de
fa sis anys forma part del cos tèc-
nic de l’equip femení les Ducks
d’Oregon de la lliga universitària
dels Estats Units. La seva trajec-
tòria com a jugador també es va
desenvolupar en bona part a
Nord-amèrica, tot i que la tem-

porada 2007-08 va ser el tercer
base del Bilbao Basket de l’ACB.

En declaracions al portal Ex-
terior.cat, López diu que quan va
penjar les botes va decidir tornar
als EUA. “Era com tornar a casa
meva, havia viscut dos anys en un
junior college i hi havia estat
molt a gust, coneixia gent vincu-
lada al bàsquet”, explica. El rep-
te de cara a la temporada que està
en marxa és conquerir l’NCAA.
“Volem ser a la Final Four i guan-
yar-la”, conclou. La gran final
universitària es jugarà entre el 5
i el 7 d’abril a Tampa (Florida).

L’Adrianenc vol recuperar 
el somriure contra el Zarautz

Després de tres der-
rotes consecutives,
l’Handbol Adria-
nenc vol recuperar

el somriure. Els de Lorenzo Rue-
da, que ara ocupen la tretzena
posició, rebran la visita de l’últim
classificat, el Zarautz, demà pas-
sat a dos quarts de vuit del ves-
pre a la Verneda.

I és que si la ratxa recent del
conjunt lila és negativa, ho és més
encara la de l’equip donostiarra,
que no guanya des de mitjans del
mes de novembre i que ha per-
dut sis dels seus últims set en-

frontaments. L’equip de Sant
Adrià van perdre el partit d’ana-
da per 28-24.

TERCERA DERROTA SEGUIDA
Els de Rueda van perdre el ter-
cer partit seguit dissabte passat
en el desplaçament a la pista del
líder, el BM Nava (33-23) en un
matx amb dues meitats clara-
ment diferenciades. Els adria-
nencs van resistir la superioritat
local durant el primer temps,
però no van poder aturar l’ofen-
siva dels segovians després de
passar pels vestidors.

Vòlei platja | El Campionat de Catalunya tornarà a Badalona
Aquesta setmana s’ha anunciat que la platja dels Pescadors tornarà a ser l’escenari d’una
de les proves del Campionat de Catalunya de vòlei platja. Serà el dissabte 4 de maig, quan
es posarà en marxa una competició que s’allargarà fins al 2n cap de setmana de setembre.

Pau Arriaga
BADALONA

Partit clau per al futur 
de l’Industrias a Antequera

L’Industrias Santa
Coloma comença el
darrer terç de la tem-

porada a Antequera. Els d’Óscar
Redondo visitaran, demà a tres
quarts de nou del vespre, la pis-
ta del cuer, l’UMA Antequera,
en un partit que ha de començar
a definir quin és el futur immediat
de l’equip: lluitar pel play-off (la
vuitena posició és a sis punts de
distància) o bé haver de confor-
mar-se amb la permanència.

Thalles Lima, que va rebre un
cop en el darrer enfrontament
(just abans de l’aturada per se-
leccions) és el principal dubte
del cos tècnic de cara a la llista per
al compromís de demà. 

Sobre el paper, en aquest úl-
tim terç de la lliga els partits més
complicats seran a casa: l’Indus-
trias jugarà contra l’Osasuna
Magna, el Barça Lassa i el Mo-
vistar Inter i, a més, haurà de fer-
ho a l’Olímpic de Badalona.
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El CF Badalona va
tombar el Cornellà,
el segon de la lliga i
un equip que enca-
denava nou partits

sense perdre, diumenge passat al
Municipal (1-0) en el primer
partit de Juanjo García com a tèc-
nic local. Robert Simón va ser
l’autor de l’únic gol de la tarda en
un molt bon partit dels escapu-
lats, que van merèixer els tres
punts pel seu domini constant,
però que els van aconseguir grà-
cies a un ràpid contraatac que va
culminar el jugador badaloní.

Els tres punts serveixen per
demostrar que l’equip segueix viu
i que vol escalar posicions per
allunyar-se del perill. El Bada vol-
drà donar-li continuïtat a la vic-
tòria aconseguida davant l’afició
en el partit de la vint-i-quatrena
jornada, que es jugarà aquest diu-
menge a les 12 del migdia i que
farà que els badalonins viatgin al
camp d’un rival directe, l’Atléti-

co Levante, que suma tres punts
més que els escapulats. El CFB va
guanyar a la primera volta (2-1).

DEBUT D’EMANÁ?
L’enfrontament contra el filial
granota a la Ciutat Esportiva de
Bunyol podria servir per veure els
primers minuts d’Achille Emaná

amb la samarreta blava. El ca-
merunès, que va ser presentat di-
jous passat, va gravar un vídeo
que el club ha penjat a les xarxes
socials dient que està molt con-
tent de formar part del club, que
donarà el màxim per l’equip i que
ajudarà amb la seva experiència,
perquè l’equip millori.

Robert Simón celebra el gol del triomf. Foto: Eloy Molina

L’equip encara és viu: 
el Badalona derrota el Cornellà

Estopà: “Estic segura que
sortirem d’aquesta situació”

“Estic segura que ens
en sortirem. No po-
dria seguir entrenant
l’equip si no ho pen-

sés”. Així de contundent (i de con-
vençuda) es mostrava l’entrena-
dora de l’Snatt’s Sant Adrià, Glò-
ria Estopà, a Línia Nord dilluns
passat, poc més de 24 hores des-
prés d’una dolorosa derrota a
Marina Besòs contra el Bembibre
(65-68) que fa que les lleoneses,
rival directe a la zona baixa de la
classificació, s’escapi i sumi dues
victòries més que les liles.

Estopà reflexiona sobre una
temporada accidentada, amb
molts canvis en la plantilla. “Dins
de tot, m’ho prenc amb la màxi-
ma tranquil·litat que puc i com un

aprenentatge. S’havien fet canvis
a principis de curs i sabíem que
no seria fàcil, però hi ha hagut en-
cara més variacions sobre la mar-
xa”, valora, tot i que diu que tant
ella com el seu cos tècnic no po-
den retreure res a les jugadores
“des del punt de vista de l’actitud,
el treball diari i l’esforç” i consi-
dera que “aquí encara no hi ha res
fet i fins que, per bé o per mala-
ment no estigui tot decidit, se-
guirem lluitant”.

El pròxim partit del conjunt
de Sant Adrià serà aquest diu-
menge a les set de la tarda a la
Font de Sant Lluís contra el Va-
lència Basket, un equip que ha
pujat aquest any, però que s’ha
instal·lat a la zona alta.

El Joventut rep el Zaragoza
en la pugna pel ‘play-off’
L’Olímpic serà l’escenari
d’un nou episodi en la
lluita per les posicions
de play-off. El Divina Se-

guros Joventut rebrà, diumenge
a dos quarts de vuit del vespre, el
Tecnyconta Zaragoza, un dels
aspirants a aquestes vuit posi-
cions d’honor. Els aragonesos te-
nen, ara mateix, un balanç de 10
victòries i 9 derrotes (un triomf
menys que la Penya) i, a més, si
no hi ha un resultat escandalós a
Badalona (a favor dels de Carles
Duran) tindran el basket avera-
ge a favor, ja que van guanyar en
el partit de la primera volta, dis-
putat al Príncipe Felipe, per un
clar 112-66 en una de les pitjors

actuacions col·lectives recents
del conjunt verd-i-negre.

DAWSON, VUIT MESOS FORA
De cara a aquest partit (i als que
han de venir), Duran no podrà
comptar amb Shawn Dawson.
Dilluns passat, el club va anun-
ciar que el nord-americà amb
passaport israelià haurà de pas-
sar pel quiròfan per operar-se per
arreglar el trencament en el lli-
gament encreuat anterior del
genoll dret. L’aler es va lesionar
en el partit contra el Gran Cana-
ria i, malgrat que s’havia decidit
un tractament conservador, des-
prés de la cirurgia el jugador es-
tarà vuit mesos fora de les pistes.

» Els de Juanjo García visitaran l’Atlético Levante aquest diumenge
» El nou Achille Emaná diu que s’entregarà al cent per cent

El CK Badalona es juga mig
títol aquest cap de setmana

El Club Korfball Ba-
dalona afronta el
penúltim cap de set-
mana de la National

francesa, dos dies en els quals es
podria decidir si l’equip de Jor-
di Martínez té opcions d’aspirar
al títol en la seva primera parti-
cipació en la lliga de la màxima
categoria del país gal.

El conjunt badaloní, que
competeix com La Rotllana, ocu-
pa actualment la segona posició
amb sis victòries i un empat,
amb dos punts menys que el lí-
der, el Bonson dels Alps Marí-

tims, l’únic equip de la competi-
ció que pot presumir d’un ple de
victòries en les primeres set da-
tes del calendari.

El conjunt de Martínez
afrontarà, de nou, un desplaça-
ment a França per jugar dos par-
tits en poc més de 24 hores. El
primer d’aquests dos serà el
dissabte contra l’AK Firminy, el
sisè classificat, mentre que l’en-
demà serà el partit més dur, ja
que els badalonins visitaran
Saint-Jean-Bonnefonds per ju-
gar contra el tercer classificat de
la National, el SJBAGB.
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La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el
passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però
no es va fer cap referència directa al conflicte ca-
talà. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar

aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor ac-
tor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El rei-
no.En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
añoshe après que l’odi és antipolític. Tant de bo

puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Cata-
lunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor

va dir a TV3, les quals van encendre les xarxes so-
cials uns minuts més tard amb opinions en con-
tra i a favor de les declaracions del malagueny.

No t’ho perdis

Llibres Teatre

La felicitat arriba de les terres de Po-
nent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i pas-
sar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinze-
llades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Música Pelis i sèries

Plou sobre mullat
Kapritxo

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposi-

ció ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivèn-
cies de l’escriptor durant els darrers compassos de la gue-
rra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Funda-
ció Josep Pla  i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Gi-
rona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, ob-
jectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya. 

A N T O N I O  D E  L A  T O R R EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors més reconeguts 
Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’ 

Famosos

Parlar sobre el conflicte català 
El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

Crítiques i elogis a l’actor  
Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

QUÈ HA FET?

La fitxa

La Sala Petita del TNC acull un reparti-
ment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i en-
ginyoses de Shakespeare. El rei de Na-
varra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

L’antropòleg Marc Augé reflexiona so-
bre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per re-
cords, memòria i experiències comu-
nes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’a-
profitar els petits moments d’alegria.

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

L’estrena de la setena temporada d’a-
questa sèrie és imminent. Els seus cre-
adors ja han confirmat que serà la pe-
núltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament 
d’Intel·ligència siguin detinguts.

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa

| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar

l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.
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DIMARTS 12 DE FEBRER
19:00 Dimarts que ve es farà la inauguració de

l’exposició Frases fetes en serigrafia. Jordi
Salvany, que es podrà visitar fins a l’11 d’a-
bril. / Espai Betúlia.

A PARTIR D’AVUI
Tot el dia A partir d’avui i fins al 3 de març es

podrà visitar l’exposició L’Índia, habitatge i dig-
nitat, organitzada per la Fundació Vicente Fe-
rrer amb les col·laboracions de l’Ajuntament
i la Biblioteca. / Biblioteca Can Peixauet.

DISSABTE 9 DE FEBRER
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la qui-

zena jornada del grup 2 de la Copa Catalun-
ya masculina entre el Club Bàsquet Santa Co-
loma i l’AESE de l’Hospitalet. / Pavelló Joan
del Moral.

DISSABTE 9 DE FEBRER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la set-

zena jornada del grup C-B de la lliga EBA en-
tre l’OIC Penta Unió Bàsquet Sant Adrià i el
Recambios Gaudí Club Bàsquet Mollet. /
Pavelló Ricart.

DIMARTS 12 DE FEBRER
Tarda Un dimarts més, es farà una nova sessió

del taller de guitarra, un espai pensat per co-
mençar a dominar aquest instrument de cor-
da. Cal inscripció prèvia. / Centre de produc-
ció cultural i juvenil Polidor.

DEMÀ 8 DE FEBRER
18:00 El segrest de la bibliotecària serà el nom

de la pròxima sessió del Club de lectura Tirant
lo Roig per a nens i nenes que tinguin 8 o 9
anys. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

DILLUNS 11 DE FEBRER
18:00 El Servei de Mobilitat del Consell Comarcal

del Maresme s’encarregarà de coordinar un
taller de mobilitat internacional per a joves.
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove. / Biblio-
teca Tirant lo Blanc.

AVUI 7 DE FEBRER
17:00 Gemma Borraz, psicòloga, serà l’enca-

rregada de la pròxima conferència de l’Aula
Universitària, Avis, fills i néts. Què ens dema-
nen i què podem donar. / Sala Albéniz.

Història de Catalunya: origens i ex-
pansió de l'Estat català medieval, segles
IX-XV serà una xerrada coordinada
per Emili Muñoz. / Escola Timó.

Una conferència sobre 
la Catalunya medieval

Dimecres 13 de febrer a les 18:30

Aquest diumenge al matí es farà l’ac-
tivitat familiar anomenada Construc-
ció de refugis per marietes, per poder
construir un d’aquests espais a casa.
/ Parc de Can Zam.

Tot a punt per a un nou
taller a l'Aula Mediambiental
Diumenge 10 de febrer a les 11:30

Els 400 cops, una de les obres mestres
de la cinematografia de François Truf-
faut, es projectarà en versió original
subtitulada en el marc del Cinefò-
rum. / Edifici del Círcol.

‘Els 400 cops’, en versió original,
es projectarà al Círcol

Diumenge 10 de febrer a les 18:00

Laura Asensio serà la responsable de
la narració Jully Papallona, que s’em-
marca en l’Hora del conte. / Bibliote-
ca Can Baratau.

‘Jully Papallona’, l’hora 
del conte a Can Baratau
Avui 7 de febrer a les 17:30

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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