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Fa més de sis mesos que a la pla-
ça de la Vila de Santa Coloma hi ha
unes tanques negres que impe-
deixen l’accés a una sèrie d’edifi-
cis que s’havien d’enderrocar.
Tota aquesta zona forma part del
Pla Especial de Reforma Interior
(PERI) Santa Coloma Vella II,
que es va suspendre temporal-
ment a finals de maig de l’any pas-
sat quan la plataforma Salvem la
Ciutat Vella va ocupar l’antic Es-
tudi Nou en protesta per aquest
projecte urbanístic, que conside-
ren “especulador”.

El regidor d’Urbanisme, Jor-
di Mas, explica a Línia Nord que
encara no hi ha una data per re-
prendre els enderrocs. El govern

municipal haurà de tornar a mo-
dificar aquest projecte (que es va
aprovar per unanimitat al Ple fa ja
vint anys) per incloure algunes de
les demandes de la plataforma,
com salvar l’Estudi Nou per con-
vertir-lo en un equipament públic.

Però aquesta és només una de
les propostes que l’entitat va tor-
nar a publicar a finals d’aquest ge-
ner. Exigeixen que el 30% dels
nous habitatges que es construei-
xin es destini a lloguer social i que
es redueixi l’alçada de l’edifici de
13 plantes que s’ha projectat a la
rambla Sant Sebastià, entre altres.

Mas adverteix que algunes
d’aquestes propostes són inviables,
ja que al cap i a la fi es tracta d’un
projecte privat, finançat en bona
part pel Banc Sabadell (propieta-
ri de més del 70% de la zona) i, per
tant, canviar-ho és “jurídicament
molt complicat”. 

TORNAR A L’ESPERIT INICIAL?
El problema, segons Pep Palacio,
membre de Salvem la Ciutat Ve-
lla, és que el PERI ha tingut “15
modificacions en profunditat” des
de la seva aprovació el 1999. “Hem
perdut zones verdes, equipaments,
vialitat... En definitiva, hi hem
perdut molt”, ressalta.

El govern ha intentat recupe-
rar el que anomenen “l’esperit
inicial” del projecte i que es resu-
meix en esponjar una zona de la
ciutat que està molt densificada,
amb edificis molt deteriorats, per

“obrir el carrer i fer habitatge”. De
fet, l’Ajuntament ja ha acordat
amb alguns dels petits propietaris
de la zona la cessió d’unes par-
cel·les per poder construir-hi ha-
bitatge protegit de lloguer social.

Des de la plataforma conside-
ren que, ja que s’ha de tornar a mo-
dificar el PERI per aquestes no-
vetats, l’administració hauria de fer
una revisió “pública i participati-
va” de tot el projecte. Però el regi-
dor d’Urbanisme recorda que “tots
els canvis que es proposen supo-
sen que l’Ajuntament ha de desti-
nar els seus recursos en això, com
si no hi hagués altres prioritats”.

Només la decisió de salvar
l’Estudi Nou costarà al consistori
més de 799.000 euros. La cons-
trucció d’habitatge públic en
aquesta zona suposa, també, una
despesa pública que no estava
projectada al PERI (que té un

pressupost privat total de més de
5 milions d’euros) i la proposta de
reduir l’alçada de l’edifici de 13
plantes suposaria, a més, haver
d’indemnitzar el Banc Sabadell.

Palacio considera, en canvi,
que l’equip de govern ha estat “ex-
tremadament servil” amb el banc
i que “les renúncies inexplicables
en favor de la gran propietat tam-
bé ens costaran diners”.

NOVA REUNIÓ
Tot i les discrepàncies, Mas destaca
que “el diàleg sempre està obert”.
Això sí, el regidor avisa que la in-
terlocució no serà amb la plata-
forma, sinó amb els grups muni-
cipals, amb els quals es reuniran
pròximament per recollir noves
propostes i intentar tancar, d’una
vegada per totes, un PERI defini-
tiu. “Ara no hi ha més remei que
acabar-ho”, assenyala Mas.

Un centre a mig enderrocar
» El projecte de reforma del centre de Santa Coloma fa més de sis mesos que està aturat

» La plataforma Salvem la Ciutat Vella demana una revisió “pública i participativa” de tot el pla

Augusto Magaña
SANTA COLOMA

Les tanques i l’edifici de 13 plantes a mig construir demostren la paràlisi del pla de reforma del centre de Santa Coloma. Fotos: Salvem la Ciutat Vella

El projecte de reforma
de la Ciutat Vella ha
patit 15 modificacions
des de la seva aprovació
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Tenir cura de la vida, i no només de la su-
pervivència sinó del sosteniment amb
dignitat de la vida en tota la seva diver-
sitat, és l’objectiu principal que tenim
com a espècie. Una espècie comunitària,
per cert. I aquest és i ha de ser també l’ob-
jectiu que ha de tenir la política. Treba-
llar pel bé comú, per fer que la vida de to-
tes les persones sense exclusió sigui el
màxim de saludable i segura, el màxim
de benestant, satisfactòria, lliure i autò-
noma. I el màxim d’equilibrada en la sa-
tisfacció de les necessitats de realització
personals i comunitàries. Això hauria de
ser al centre de tota l’acció política. I això
és el que marca la diferència entre les or-
ganitzacions i líders polítics, entre fer
aquest  tipus de polítiques, o tot el con-
trari. Són dos models, dues
maneres de fer política: al
servei de la vida i el bé comú
o al servei dels interessos
privats d’una elit minoritària
i privilegiada que expropia i
espolia el bé comú per enri-
quir-se, encara que això vagi
contra la vida de la majoria.
És com amb el vaixell d’Open
Arms: uns a favor de la seva tasca  i uns
en contra que la faci. Salvar vides i do-
nar oportunitats, o deixar ofegar al mar,
deixar morir. Que és com matar.  Dos
models que a Badalona es representen
amb dues cares, com bé ens ho recordava
fa uns mesos un gran rètol pagat pel Par-
tit Popular dels escàndols de corrupció.
Moltes persones es van indignar amb el
rètol, perquè va incloure la meva imat-
ge sense el meu permís. I a mi, ho reco-
nec, d’entrada em va incomodar veure’l,
però després vaig pensar... És ben bé així:
les dues cares de dues maneres d’en-
tendre la política i la vida. Servint-se del
bé comú (PP) o al servei del bé comú
(Guanyem Badalona).

Les conseqüències de no posar la po-
lítica al servei de la vida les coneixem
massa bé. Només cal mirar, per exem-
ple, la precarietat en què viuen cente-
nars, milers, de veïnes i veïns dels nos-

tres carrers i les nostres places, de la nos-
tra ciutat i ciutats de l’entorn. La pobresa
mata, no ho oblidem. Només cal veure
les desigualtats de gènere i violència pa-
triarcal i masclista que es mantenen i
creixen. O el retrocés en drets polítics,
llibertat d’expressió, drets i condicions
laborals, accés a l’habitatge o a la uni-
versitat, el poc suport pressupostari a la
recerca, les retallades en sanitat… El ju-
dici de la vergonya contra el dret d’au-
todeterminació n’és un altre exemple
ben actual. Hi pot haver varietat en ca-
dascuna de les cares, però en el fons tot
es redueix a dues posicions: posar la po-
lítica al servei de la vida, o no. Posar-la
al servei de la vida de tothom, i del bé
comú, o tot el contrari.

Els dilluns quan ens apleguem al
matí donant suport a la Marea Pensio-
nista per reivindicar pensions dignes,
cantem un himne de collita badalonina
que diu que si algun diputat cobrés la
nostra pensió aquest problema ja tindria
solució. A ningú se li escapa que les di-
ferències salarials a l’estat espanyol
són un escàndol i que el sistema de pen-
sions vigent sotmet a moltes priva-
cions, a la pobresa i extrema pobresa a
centenars de milers de persones, joves
i grans, i a les que es troben en la seva
darrera etapa vital, després d’haver
treballat durament tota la vida o haver-
se dedicat a les cures i sosteniment de
la vida familiar i de les persones de-
pendents. Com és possible que accep-
tem que molts polítics cobrin alts sous
vitalicis en consells d’administració de
grans empreses mentre la majoria de la
població les passa magres per anar

fent? O que acumulin sous de diferents
càrrecs i es vagin enriquint vivint de la
política, com ha passat amb l’exalcalde
del PP? Com podem acceptar que els di-
rectors de les empreses energètiques o
de la banca cobrin milions i milions
d’euros l’any mentre les nostres factu-
res per l’energia o els rebuts per inte-
ressos financers no paren d’apujar-se? 

El sosteniment de la vida no es basa
només en un sistema salarial i de pen-
sions digne i equitatiu, sinó en les fa-
cilitats o dificultat d’accés als béns
bàsics, com l’alimentació, l’habitatge i
l’energia, la mobilitat, la salut, l’edu-
cació i la cultura entesa en un sentit
ampli. I tant en una cosa com en l’al-
tra la política hi ha d’intervenir. La for-

ma com des de la política
s’enfoca la cura de la vida és
al cap i a la fi el que ens di-
ferencia o agermana a les
organitzacions i líders po-
lítics. Si es dona prioritat als
drets de tothom per poder
tenir una vida digna, o es
perpetua un sistema de po-
der que dona a una minoria

grans privilegis i deixa una gran ma-
joria en la precarietat o amb moltes di-
ficultats. Si es dona prioritat a la lli-
bertat i l’expressió democràtica, o es
rescaten sistemes arcaics d’imposició
i autoritarisme. 

Posar la vida al centre de la políti-
ca i tenir en compte les cures i el sos-
teniment de la vida és resultat, en
gran mesura, de la feminització de la
política. Les idees feministes, per una
banda, i la incorporació de més dones
en la primera línia política, per l’altra,
han ajudat a posar a l’agenda política
aquesta idea bàsica que la vida ha de
ser al centre de les polítiques trans-
formadores. Perquè som majoria les
dones que optem per defensar la vida,
i no només la supervivència sinó el sos-
teniment amb dignitat de la vida en
tota la seva diversitat. I aquesta és la
cara de la política que més m’agrada. 

Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona

Al servei de la vida o no

Joventut de Badalona
Després de molts anys sense jugar-la, la
Penya torna a la Copa del Rei. Els verd-i-
negres han viatjat a Madrid amb il·lusió i
ambició, però sense cap pressió. Els de
Carles Duran jugaran el seu partit de

quarts demà a la tarda contra Baskonia. 
pàgina 20

Comissió 27 de gener
La convocatòria de la plataforma antifei-

xista de Santa Coloma, que va reunir
prop de 200 persones al centre de la ciu-
tat, va aconseguir frenar la manifestació

que el grup feixista Frente Nacional Iden-
titario va intentar fer dissabte al centre. 

pàgina 14

Aj. de Montgat
L’Ajuntament de Montgat ha aprovat
una ordenança per regular l’ús dels pi-
sos turístics a la ciutat. Exigiran als pro-
pietaris i a les empreses gestores posar

un distintiu visible a l’immoble, per sen-
yalar que aquell habitatge és turístic. 

pàgina 18

Antigua Lavandera
L’empresa sevillana productora de llei-
xius traslladarà tota la seva producció a

Andalusia, deixant sense feina més de 50
treballadors de la planta de Sant Adrià.
Els treballadors tenen dues setmanes 

per negociar les condicions. 
pàgina 16

Els semàfors

Són dues maneres de fer política:
al servei de la vida i el bé comú 

o al servei dels interessos privats i d’una 
elit minoritària i privilegiada que espolia
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Raül Abad liderarà una nova 
candidatura a Montgat1

2
La comunitat educativa de Badalona, 
en lluita per revertir les retallades

La montgatina Laura Pedro 
guanya un Premi Gaudí

Neix a Santa Coloma un grup del 
moviment ecologista Rebel·lió o Extinció

Sant Roc Som Badalona mostra 
com es viu en un pis ocupat

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

Cavalcaran de nou per salvar l’in-
defens poble espanyol, amenaçat
pels independentistes catalans?
No van armats amb pistoles, te-
nen tot el poder a les seves mans,
faran el que els doni la gana, van
vestits amb toga i branden el
martell de fusta per picar sobre la
taula, per donar el cas per tancat
i dictar sentència.

12 de febrer de 2019, una data
per la història de Catalunya i Es-
panya. És l’inici de la farsa d’un
judici que remou la consciència
dels demòcrates i destapa l’odi i
set de venjança dels defensors de
la sagrada unitat d’Espanya.

Els components del tribunal
són set: Antonio del Moral, pro-
per a l’Opus Dei; Andrés Martí-
nez Arrieta, que va condemnar
Baltasar Garzón; Juan Ramón
Berdugo Gómez de la Torre, que
va formar part de la sala que va
condemnar a Homs; Manuel
Marchena, que va arxivar el cas
de les converses entre Fernández
Díaz i Daniel de Alfonso; Luciano
Varela Castro, que va dirigir la in-
vestigació contra Garzón; Andrés
Palomo del Arco, ponent de la
sentència que anul·là la con-
demna a presó de l’etarra Itziar
Alberdi; i Ana Maria García, que
investigà el cas Roldán.

Set són les cabretes que el llop
de l’extrema dreta es vol cruspir.
Exigeix que els presos polítics re-
bin una condemna alliçonadora,
un càstig exemplar pels que pro-
clamen el seu dret a l’autodeter-
minació. Que no els tornin a Ca-
talunya i els tanquin a presons de
Madrid, o més lluny si cal, per
castigar també als seus familiars.

Pel·lícula o faula, veurem bes-
tieses de l’alçada d’un campanar.   

Set
per Jordi Lleal 

Supressió de la memòria
per David Rabadà

Com a professor i científic veig
amb summa preocupació el
que en paraules del conseller
Bargalló es vol aplicar a l’En-
senyament Secundari, més
competències i menys matèria
gris. És a dir, es vol esborrar la
memorització de les aules. Ex-
emples d’això són l’eliminació
dels exàmens, la supressió de
les notes decimals i la substi-
tució dels professors especia-
listes per formadors sense cog-
nició àmplia de la matèria. Pot-
ser caldria deixar clar els segü-
ents punts. Primer, que la de-
cisió del Departament compli-
ca més que no soluciona les co-
ses. Segon, que està rebaixant
clarament els nivells d’ense-
nyament tot quintuplicant la
burocràcia del professorat. Ter-
cer, que aquest model educatiu

ha sorgit d’ideòlegs allunyats de
l’aula. Quart, que no existeix cap
demostració científica que as-
seguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb la
no memorització. I cinquè, que
hi ha multitud d’estudis cientí-
fics que desaconsellen l’avor-
tament de la memòria en en-
senyament. Sabem, per exem-
ple, que els sistemes intel·ligents
esdevenen intel·ligents quan
disposen de moltes dades me-
moritzades, no pas al contrari.
Descrit tot l’anterior caldria
que el Departament tingués en
bona consideració a tots els
professors de secundària. En al-
tre cas, ¿que tal si els ideòlegs
d’aquest model educatiu im-
parteixin totes les sessions de
Secundària per tal de veure
com millora el sistema?

A les xarxes

@albert_poux: No existe la magia de la
radio. La radio se sostiene gracias a mucha
gente a la que ni se oye ni se ve, pero no
son duendes ni nada por el estilo.

@antonlosada: Si eres un presidente de
izquierdas y la izquierda no quiere elec-
ciones, no convoques elecciones. Regla
numero uno.

#NoAlsPressupostos

@QuimTorraiPla: L’estat, davant del mirall
d’un capítol vergonyós de la seva història.
No ens hem de defensar de res, l’acusa-
rem amb tota la fermesa i determinació!

#JudiciAlProcés #DiaMundialRàdio

Les millors
perles

Dues integrants del grup Pussy Riot van ser expulsades fa pocs
dies amb símptomes d’embriaguesa de l’interior d’un avió a
l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Els fets van ocórrer quan l’a-

vió es dirigia a la pista d’enlairament després que el comandant fos
alertat per la tripulació de l’actitud de les dues noies russes.

El govern holandès està preparant un projecte de llei que ha
de permetre legalitzar el cultiu de marihuana a 10 locali-
tats del país durant els pròxims quatre anys per tal que pu-

guin proveir els ‘coffeeshops’ sota la seva jurisdicció. L’objectiu
és imposar controls de qualitat i lluitar contra el crim organitzat.

Investigadors de la universitat de Huelva i Sevilla, juntament
amb equips de paleontologia d’altres quatre països, han certifi-
cat la troballa de la segona petjada del món d’un home nean-

dertal. La petjada té una antiguitat d’uns 29.000 anys i correspon-
dria a un jove d’uns 130 centímetres d’alçada.

Usuaris de Twitter van promoure just després de la mani-
festació de Madrid de la dreta i l’extrema dreta un boicot
al restaurant ConAche pensant-se que era propietat d’E-

va Hache. Hache havia fet unes declaracions insultant els assis-
tents a la marxa. El problema és que el restaurant no és seu.

En aquesta mateixa manifestació, el candidat a l’alcaldia de Barce-
lona Manuel Valls va comprovar l’odi a la llengua catalana d’una
manifestant. La dona, mentre Valls feia declaracions en Francès,

va dir:  “¿Pero qué está hablando? ¿Catalán?”, visiblement molesta. La
senyora havia confós el francès pel català. Pura ignorància.
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Badalona

ENTITATS4La plataforma Sant
Roc Som Badalona reivindica el
seu dret a reunir-se al Centre Cí-
vic del barri. El secretari de l’en-
titat, Carles Sagués, explica a Lí-
nia Nordque mantindran la sala
que han fet servir els últims set
anys per atendre casos de famí-
lies vulnerables. “Ja ens faran fora
si ens han de fer fora”, assegura.

L’entitat es va mostrar sor-
presa quan van rebre fa una set-
mana una comunicació de l’A-
juntament en la qual els convida-
ven a “explorar conjuntament la
possibilitat de cessió d’un altre es-
pai”. Sagués afirma que la sol·li-
citud de dues sales a l’equipament
municipal, una per atendre famí-
lies vulnerables i l’altra per a les
trobades de la seva junta, és un trà-
mit rutinari que feien cada any.

Des de l’Ajuntament asseguren
que l’entitat pot seguir reunint-se
al Centre Cívic de forma puntual,
però no com a “seu”. Argumenten
que l’espai no està pensat “per a la

celebració de reunions periòdiques
per part d’una entitat concreta” i
que “la necessitat d’emmagatze-
mar documentació amb dades
de caràcter personal” confronta
“directament amb la normativa
sobre protecció de dades”.

El regidor del Districte 6 (que
compren Sant Roc), Rubén Gui-
jarro, va apuntar en un missatge
a Twitter que l’entitat hauria fet la
mateixa petició el 2016 (quan
Dolors Sabater encara era alcal-
dessa) i que el govern no l’hauria

contestat. El secretari de Sant
Roc Som Badalona, però, subrat-
lla que la petició a la qual fa refe-
rència Guijarro té a veure amb la
sol·licitud d’un espai fix per fer ser-
vir com a seu i no amb el permís
de fer servir el Centre Cívic.

Sagués, a més, destaca que el
govern de Sabater sí que els va
contestar i que van mantenir reu-
nions per buscar la cessió defini-
tiva d’un espai, unes negociacions
que es van truncar quan va entrar
el nou govern municipal.

L’entitat es va manifestar dilluns davant el centre cívic. Foto: Sant Roc Som Bdn

Sant Roc Som Badalona seguirà
reunint-se al Centre Cívic

» L’Ajuntament convida l’entitat a buscar “la cessió d’un altre espai”
» La plataforma seguirà a l’equipament fins que la facin fora, afirma

La Sareb cedeix dos
habitatges a l’Ajuntament

HABITATGE4La Societat de Ges-
tió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (Sa-
reb) va signar divendres passat
un conveni amb l’Ajuntament de
Badalona per fer efectiva la ces-
sió de dos habitatges per allotjar-
hi famílies en situació d’emer-
gència habitacional.

El consistori s’ha compromès
a adquirir en el futur aquests dos
immobles per incorporar-los al
seu parc d’habitatge públic, mit-
jançant l’exercici del dret de tan-
teig i retracte. Segons fonts mu-
nicipals, l’Ajuntament continua-

rà amb les converses amb la Sa-
reb per aconseguir ampliar encara
més el nombre d’habitatges cedits
pel conegut com a “banc dolent”.

REUNIÓ AMB EL HOMRANI
Per altra banda, l’alcalde Álex
Pastor es va reunir dijous passat
amb el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el Hom-
rani. Pastor va traslladar al con-
seller la preocupació del consis-
tori per l’augment de desnona-
ments que pateix la ciutat, així
com respecte de la situació dels
menors no acompanyats.

Els usuaris de Can Mercader
exigeixen una solució

ENTITATS4Fa ja més d’un mes
que l’Ajuntament de Badalona
va precintar el Casal de Gent
Gran de Can Mercader. Dilluns
passat, la ja tradicional concen-
tració dels pensionistes a la plaça
de la Vila va deixar de banda per
un moment les seves reivindica-
cions de pensions dignes i va cen-
trar la seva protesta en l’exigència
d’una solució per a totes les per-
sones grans que s’han quedat
sense el seu casal.

Els manifestants van tallar el
carrer de Francesc Layret, en-
capçalats per una pancarta en la

qual es llegia “Volem el Casal de
Can Mercader. El Casal és vida!”.

Els usuaris del casal dema-
nen que s’accelerin les gestions
per tramitar la llicència del casal
o trobar un local alternatiu, sigui
provisional o definitiu, on pu-
guin continuar fent les seves
activitats.

El casal va ser precintat a ini-
cis de gener després que una in-
terlocutòria judicial hagués de-
terminat el tancament immediat
del local per un excés de soroll. Tot
va sorgir arran d’una denúncia
particular presentada el 2014.

Successos | Detenen un home per intentar robar en un pis
Els Agents de la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana de Badalona van detenir la

nit de diumenge un individu quan intentava entrar a robar en un habitatge al barri de
Gorg. Els agents van localitzar un home al terrat amb un martell i una palanca.

Nacionalistes catalans, bascos
i gallecs, units a Badalona

POLÍTICA4ERC, EH Bildu i el
Bloc Nacionalista Gallec (BNG)
van presentar la seva candida-
tura a les eleccions europees
diumenge passat al Teatre Prin-
cipal de Badalona.

El senador Jon Iñarritu, el di-
putat republicà Gabriel Rufián i el
regidor d’ERC a Badalona Oriol
Lladó van mostrar el seu suport a
les candidates europees Diana
Riba Giner (ERC) i Ana Miranda
Paz (BNG), en un acte en el qual

es va reflexionar sobre la situació
actual de les llibertats i els drets a
Catalunya i Europa.

La candidata gallega va res-
saltar que la unió dels tres partits
a les eleccions europees és “la co-
alició de la democràcia” i “de l’an-
tifeixisme”. Riba Giner, per altra
banda, va subratllar que “Europa
no és el problema, sinó la solució”
i va afirmar que la base del pro-
jecte compartit dels tres partits és
“la lluita pels drets i les llibertats”.
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Els últims serrells. Això és el que
queda perquè Guanyem Bada-
lona i ERC tanquin un prea-
cord per presentar-se junts a
les eleccions municipals, com
han assegurat a Línia Nord dues
fonts properes a les negocia-
cions entre els dos partits.

A les dues bandes, la sensa-
ció és que les converses arriba-
ran a bon port: uns diuen que
s’ho miren “de forma prudent-
ment optimista” i els altres as-
senyalen que hi ha bona sinto-
nia i voluntat per part de les
dues formacions per arribar a
acords.

Aquests “últims serrells” als
quals fan referència les dues
fonts consultades per aquesta
publicació tindrien a veure, en
principi, amb temes de “gover-
nança”, és a dir, amb el que
passaria després de les elec-
cions. En canvi, pel que fa a te-
mes relacionats amb la candi-
datura (quin lloc ocuparà cada
membre dels partits a la llista

unitària, bàsicament) s’ha pogut
arribar a acords de manera “molt
ràpida”, segons detalla una de les
persones implicades en les con-
verses. “S’està endarrerint molt
no perquè hi hagi discrepàn-
cies, sinó perquè estem fent un
preacord complex”, afirma una
de les fonts consultades.

El que sembla clar és que
aquest pacte entre les dues for-
macions està a tocar. Uns diuen
que podria formalitzar-se “a finals
d’aquesta setmana o a principis
de la vinent”, mentre que, des de
l’altra banda, afirmen que els
agradaria que l’acord estigués
tancat “aquest mes de febrer”.

Tot i això, els dos partits con-
tinuen també els seus processos
per definir les seves respectives llis-
tes. Guanyem va presentar a prin-
cipis d’aquesta setmana la resta de
noms que acompanyaran la can-
didata Dolors Sabater. ERC, en
canvi, segueix treballant en la
seva confecció. 

Encara que tot apunti al fet que
hi haurà entesa entre Guanyem i
ERC, de moment no hi ha res per
escrit. Per tant, l’opció que les
dues formacions es presentin per
separat encara continua sobre la

taula. Això sí, tant uns com els al-
tres consideren que ara mateix la
prioritat és arribar a un acord, ja
que “en les condicions actuals és
la millor solució”.

I ELS COMUNS? I PODEM?
Per què es parla de “preacord” en
lloc d’un acord? Perquè la idea
dels dos partits és tancar un
primer document bilateral per
després obrir formalment les
negociacions amb les altres for-
macions d’esquerres que han
mostrat voluntat de sumar-se a
un front comú.

Divendres passat, Podem Ba-
dalona va confirmar Andreu Es-
cobar Tejada com el seu cap de llis-
ta. En declaracions a Badalona
Comunicació, Escobar va asse-
gurar que l’aposta de Podem és
buscar “una candidatura de coa-
lició amb Guanyem i el Comú de
Badalona”. Ara bé, va dir que “un
pacte amb ERC  per frenar la dre-
ta no serà un impediment”.

La candidata d’El Comú de
Badalona, Aïda Llauradó, ha dei-
xat clar que de moment encara no
hi ha negociacions formals ni
amb Guanyem ni amb ERC i que

la seva prioritat és reunir-se amb
Podem per arribar a un acord.
També ha assenyalat que el fet
que Podem ja tingui candidat
pot agilitzar les converses. 

Llauradó ha reconegut, però,
que s’han reunit amb Guanyem i
amb ERC i que pensen continuar
fent-ho. “El que està clar és que
l’objectiu que tenim aquestes qua-
tre forces és que volem un govern
d’esquerres que pugui guanyar
la dreta a Badalona. La fórmula
que acabarem agafant l’hem d’a-
cabar de definir”, destaca la cap de
llista del Comú de Badalona.

Més a prop del front ampli
» Guanyem i ERC ultimen un preacord per presentar-se conjuntament a les eleccions municipals

» Els comuns mantenen la incògnita i primer volen pactar amb Podem, el qual aposta pel front ampli

Guanyem i ERC podrien tancar un preacord de candidatura unitària abans que acabi el febrer. Foto: Arxiu 

Augusto Magaña
BADALONA
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Els estudiants de secundària
reflexionen sobre el VIH-sida
EDUCACIÓ4La investigadora
de l’Institut de Recerca de la Sida
(IrsiCaixa), Júlia García Prado, va
ser l’encarregada d’inaugurar
aquest dimarts les XXXIII Jor-
nades Científiques d’Ensenya-
ment Secundari de Badalona. La
científica va fer una conferència a
l’auditori de l’Hospital Germans
Trias i Pujol (Can Ruti) on va
interactuar amb els estudiants
badalonins per conèixer què sa-
ben del VIH i la sida.

A la xerrada van participar
alumnes dels instituts i centres de
secundària Eugeni d’Ors, Isaac Al-
béniz, La Llauna i Mare de Déu de
l’Assumpció. García Prado va re-
flexionar amb els joves sobre el
grau de risc de contagiar-se d’una
malaltia d’aquest tipus  i sobre la
recerca científica que s’està fent en
l’àmbit de la sida. També van

mantenir un debat sobre les vies
de transmissió del VIH, que va
comptar amb el testimoni  d’un
pacient portador del virus.

Segons van explicar des de
l’Ajuntament de Badalona (que és
qui organitza les jornades junta-
ment amb la Generalitat), la vo-
luntat d’aquestes xerrades és
“que els nois i noies vegin que la
recerca científica pot ser una
possibilitat més per al seu futur
acadèmic i professional”.

MÉS ACTIVITATS
Les Jornades Científiques d’En-
senyament Secundari continuaran
els dies 26, 27 i 28 de març amb
moltes més activitats als diversos
centres educatius de secundària de
la ciutat, les quals estaran desti-
nades a impulsar les vocacions
científiques entre l’alumnat.

EDUCACIÓ4La Generalitat va
anunciar dilluns que s’ampliarà
l’oferta educativa de les escoles
Rafael Alberti, Baldomer Solà i
Sant Jordi perquè puguin acollir
també línies de secundària.
Aquests centres passaran a tenir
un model d’institut escola per al
pròxim curs 2019-2020, amb
l’objectiu de fer front a la manca
de places públiques de secundà-
ria a molts barris de la ciutat.

El model d’institut escola im-
plica que un sol centre pot oferir
diferents nivells educatius, entre
els 3 i els 16 anys, abraçant així tota
l’etapa d’escolarització des de P3
fins a quart de l’ESO. Un fet que,
segons la Generalitat, facilita la in-
tegració, gràcies al fet que existeix
un únic projecte pedagògic.

Segons el conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, l’institut es-
cola “ha estat un model d’èxit”
allà on s’ha tirat endavant, ja que
“s’ha reduït l’absentisme, s’han
millorat resultats i han minvat
els problemes de convivència”. A
més, Bargalló va assenyalar que
és un model “de lluita contra la
segregació i de resposta a les ne-
cessitats d’escolarització”.

La planificació dels instituts
escola s’ha fet a proposta dels
serveis territorials del departa-
ment d’Educació, ja que són “els

coneixedors de la realitat dels di-
ferents territoris”, i amb la pla-
nificació conjunta amb els mu-
nicipis i la comunitat educativa.

DEMANEN MÉS PLANIFICACIÓ
La Federació d’Associacions de
Pares i Mares (FAMPAS) de Ba-
dalona va manifestar que es
tracta d’una bona notícia per a
Badalona, però ha demanat una
millor planificació educativa “en
clau de ciutat” perquè no sigui
només una solució d’urgència.

El president de FAMPAS,
David Guerrero, va afirmar en
un missatge a Twitter que “no
està clar que el model d’institut

escola sigui una bona alternati-
va per a centres ubicats en zones
que pateixen segregació escolar”.

Segons Guerrero, aquesta
mesura pot agreujar la “situació
d’estigmatització” que pateix,
per exemple, l’institut Eugeni
d’Ors al barri de Sant Roc.

L’alcalde Álex Pastor va reco-
nèixer en un comunicat que “en-
cara queda molta feina a fer per tal
que les prestacions educatives de
la ciutat siguin tal com ens agra-
daria”, però va destacar al mateix
temps “el treball conjunt amb la
comunitat educativa” que ha per-
mès aquesta ampliació de les pla-
ces de secundària a la ciutat.

L’escola Rafael Alberti passarà a ser institut escola. Foto: Google Maps

La científica Júlia García Prado va parlar sobre VIH amb estudiants. Foto: IrsiCaixa

Tres escoles acolliran línies 
de secundària el pròxim curs
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Santa Coloma

HABITATGE4L’associació Ningú
Sense Llar exigeix a l’Ajuntament
un equipament de primera aco-
llida per donar servei directe a les
persones que dormen al carrer  i
a altres col·lectius vulnerables de
la ciutat. L’entitat va comptabi-
litzar més de 20 persones sense
sostre diumenge passat a Santa
Coloma.

Des de Ningú Sense Llar as-
seguren que aquest centre de pri-
mera acollida hauria d’estar
obert a diverses situacions de
vulnerabilitat, no només a la
manca d’habitatge, i hauria de
concentrar serveis com el men-
jador social municipal i un punt
d’atenció des d’on es puguin de-
rivar les persones afectades cap
als Serveis Socials municipals.

A més, l’associació demana al
consistori que es faciliti l’empa-
dronament sense domicili fix a
les persones del municipi, ja
que és un factor clau per poder
accedir als diversos recursos as-

sistencials que brinda tant l’A-
juntament com les altres admi-
nistracions públiques.

L’entitat subratlla que des
del consistori s’han fet passos en-
davant en aquest sentit, com
per exemple amb la firma del
conveni amb el Centre d’Urgèn-
cies i Emergències Socials de
Barcelona (CUESB) i la posada
en marxa de l’Operació Fred.

L’associació també explica
que han proposat a l’Ajunta-

ment que obri unes taquilles
per a les persones que dorm al
carrer perquè aquestes puguin
deixar-hi els seus documents
importants. L’entitat destaca
que l’Ajuntament està estudiant
aplicar aquesta mesura.

Però des de Ningú Sense
Llar afirmen que la situació dels
sensesostre a la ciutat no ha mi-
llorat l’últim any, ja que les xifres
dels recomptes de persones dor-
mint al carrer es mantenen. 

L’entitat demana més recursos per als sensesostre. Foto: Ningú Sense Llar

Ningú Sense Llar demana 
un centre de primera acollida

» L’entitat considera que s’haurien d’agrupar els serveis assistencials
» Demana també que es faciliti l’empadronament sense domicili fix

Antifeixistes aturen una
manifestació d’ultradreta

POLÍTICA4Antifeixistes de
Santa Coloma van frenar un
grup d’extrema dreta que va in-
tentar manifestar-se dissabte al
matí al centre de la ciutat, acor-
donat per un gran desplega-
ment policial dels Mossos d’Es-
quadra. 

El Frente Nacional Identita-
rio, un conegut grup feixista,
només va aconseguir reunir
prop de 13 persones, segons va
recollir ElMirall.net. La Comis-
sió Antifeixista 27 de Gener, en
canvi, va aplegar gairebé 200

manifestants. La plataforma va
denunciar que els Mossos van
carregar contra els seus militants
per deixar passar la furgoneta
que el Frente Nacional havia
portat per fer la seva manifesta-
ció al municipi.

Des d’Arran, de fet, van cri-
ticar que els agents policials van
“escortar els feixistes” i van en-
viar un militant seu directa-
ment a l’hospital. 

La manifestació feixista es va
aturar a l’alçada de la plaça de la
Vila, on no van poder entrar.

POLÍTICA4El Consell de Fede-
ració del PSC del Barcelonès
Nord va ratificar la proclamació
de Núria Parlon com a candida-
ta socialista per a les eleccions
municipals de Santa Coloma,
en un acte que es va celebrar dis-
sabte passat al Pompeu Lab.

D’aquesta manera, els so-
cialistes completen la seva llista
oficial de candidats al Barcelonès
Nord, on el PSC governa a 4 dels
5 ajuntaments. Els altres caps de
llista són Álex Pastor per Bada-

lona, Joan Callau per Sant Adrià
de Besòs, Albert Sales per Tiana
i Andy Absil per Montgat.

JORNADA MUNICIPALISTA
El mateix dissabte, el PSC va ce-
lebrar també la primera jornada
municipalista del Barcelonès
Nord, en la qual el partit va posar
l’accent per als pròxims comicis en
la reflexió i el debat sobre les po-
lítiques municipals d’igualtat i
habitatge, que hauran de ser cab-
dals en els programes electorals.

ERC PRESENTA SAM NÚÑEZ
Per altra banda, el diputat d’ERC
Gabriel Rufián va visitar Santa
Coloma dissabte passat per do-
nar suport al candidat republi-
cà a les eleccions municipals,
Sam Núñez. “No tenim excusa
per no lluitar per fer forta la re-
pública des del municipalisme”,
va afirmar Núñez, que també va
agrair a l’exvicepresident de la
Generalitat, Oriol Junqueras,
haver-li donat la seva confiança
per representar ERC a la ciutat.

El Frente Identitario va reunir poc més de 10 manifestants. Foto: Comissió 27G

Núria Parlon, ratificada pel PSC

Memòria històrica | La ciutat recorda la revolta d’Stonewall
Santa Coloma celebrarà una nova jornada per a la recuperació de la memòria històrica
aquest 14 de febrer al Centre Pompeu Lab. La xerrada posarà el focus en els 50 anys de

la revolta d’Stonewall, les quals van suposar l’inici de la lluita del col·lectiu LGTBI.
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Sant Adrià

LABORAL4Les negociacions
entre La Antigua Lavandera i els
56 treballadors de la fàbrica de
Sant Adrià de Besòs han co-
mençat aquesta setmana. Di-
lluns passat l’empresa va en-
tregar als treballadors una me-
mòria explicativa on justifica la
decisió de tancar la fàbrica ca-
talana i traslladar tota la pro-
ducció a la planta que té a Alca-
lá de Guadaira (Sevilla).

Segons expliquen des de
CCOO, l’empresa justifica aques-
ta mesura per la necessitat de
concentrar tota la producció en un
únic centre de treball. “El que
plantegen és que tenen dues em-
preses a la meitat de la seva ca-
pacitat i que és més barat fabricar
a Sevilla que aquí a Sant Adrià”, as-
segura a Línia Nordel cap de co-
municació de la Federació d’In-
dústria de CCOO, Tomás Díaz.

El tancament afectaria tots
els treballadors de la planta ca-
talana, els quals es van reunir di-

lluns mateix per començar a es-
tudiar la documentació presen-
tada per l’empresa i “veure si hi
ha causa o no”. Els treballadors
disposen de dues setmanes per
intentar negociar per revertir la
decisió de l’empresa.

Díaz manté que el que està
fent l’empresa de lleixius és “un
acomiadament encobert”, ja que
ha ofert als treballadors la pos-
sibilitat de traslladar-se a Sevi-

lla, però es tracta d’una solució
que “difícilment acceptaran”.
De fet, els 56 treballadors es
van manifestar en contra del
trasllat aquest mateix dilluns
davant la fàbrica adrianenca.

Els treballadors i els repre-
sentants de l’empresa tornaran
a trobar-se aquest divendres,
un cop ja s’hagi analitzat part de
la documentació aportada, per
seguir amb les negociacions.

L’empresa vol traslladar tota la seva producció a Andalusia. Foto: Google Maps

Els treballadors de La Lavandera
comencen les negociacions

» L’empresa va presentar dilluns la memòria que justifica el trasllat
» Els 56 treballadors disposen ara de dues setmanes per negociar

Quatre escoles participen 
en la First Lego League

EDUCACIÓ4Els Salesians Sant
Jordi, l’institut Vázquez Mon-
talbán, l’Institut Escola La Mina
i l’escola Catalunya van partici-
par aquest dissabte en el torneig
classificatori de la First Lego
League, una iniciativa interna-
cional que combina la robòtica
amb l’educació.

Els quatre centres educatius de
Sant Adrià de Besòs van compe-
tir amb onze equips més de Ca-
talunya en la jornada celebrada a
l’Escola d’Enginyeria de Barcelo-
na Est (EEBE), de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

L’equip guanyador va ser el de
l’institut Joan d’Àustria de Bar-
celona, que viatjarà a Tenerife per
a la competència a escala estatal.
L’escola Catalunya, però, es va en-
dur el Premi a l’Emprenedoria
per la presentació del seu projecte
Spinning Gravity Toilet, en la
qual van fer servir un rap per a la
seva posada en escena.

El tema de l’edició d’aquest
any era l’exploració espacial i els
equips havien de resoldre diver-
ses missions amb els robots que
ells mateixos havien construït en
el treball previ dels darrers mesos.

URBANISME4L’antiga fàbrica
de cartó Llandrich de Sant Adrià
de Besòs es convertirà en un edi-
fici de 120 habitatges, 40 dels
quals seran de règim protegit de
lloguer i 20 de règim protegit
concertat.

Aquest és un dels requisits
que hauran de complir les em-
preses que es presentin al concurs
públic per comprar els 11.530
metres quadrats de la finca, la
qual és propietat de l’Institut Ca-
talà del Sòl (INCASÒL).

El concurs, que es va pre-
sentar dilluns passat a la sala de
plens de l’Ajuntament de Sant
Adrià, estableix que les propos-
tes que es presentin hauran de
conservar l’edificabilitat, la den-
sitat i el sòl de cessió establerts
en el planejament vigent. 

A més, també es valorarà una
nova proposta d’ordenació, la
qual haurà de tenir una major in-
tegració amb l’entorn edificat,
sempre que es conservi, com a mí-
nim, un 25% de l’edificació de l’an-

tiga fàbrica, així com el fet que es
destini part dels habitatges adju-
dicats (80 seran per al promotor)
a lloguer assequible.

Tant des del departament de
Territori i Sostenibilitat com des
de l’Ajuntament s’ha recomanat
que els projectes que optin a la
convocatòria siguin “pluridisci-
plinaris”, ja que el que busquen és
obtenir “aportacions creatives en
els camps de la innovació urbana,
arquitectònica, ambiental, cultu-
ral, econòmica i social”.

Els alumnes van crear els seus propis robots amb peces Lego. Foto: Ajuntament

Pisos en una antiga fàbrica

Cultura | El Museu d’Història de la Immigració es renova 
L’Ajuntament va presentar dissabte passat els nous senyals d’accés al museu, el qual convi-
da a fer un recorregut per la història recent i actual de la immigració. També es va inaugu-
rar l’exposició Els paisatges a la taula, que dona el tret de sortida a les activitats del 2019.  
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Montgat | Tiana

Montgat aprova l’ordenança
que regula els pisos turístics

HABITATGE4L’Ajuntament de
Montgat va aprovar divendres
passat l’ordenança per regular i
controlar l’ús dels pisos turístics
al municipi. 

Aquesta mesura contempla
les obligacions dels propietaris i
les empreses gestores dels ha-
bitatges d’ús turístic del poble,
tant pel que fa a la formalització
de la comunicació prèvia a l’A-
juntament com en relació amb el
compliment de les obligacions
que aquestes persones hauran
d’assumir als efectes de prestar
un servei de qualitat.

Els propietaris hauran d’a-
creditar que l’activitat de pis tu-
rístic no està prohibida pels es-
tatus de la comunitat de propie-
taris i hauran d’instal·lar, en un
lloc plenament visible del pis
des de l’exterior de la finca, un rè-
tol amb la informació bàsica re-
ferida a l’activitat que s’hi realit-
za. A més, el consistori tindrà un
registre de control i supervisió
d’habitatges turístics. 

Segons l’Ajuntament, l’objec-
tiu és garantir la convivència amb
els veïns i també respectar els drets
d’allotjament dels clients. 

SOCIETAT4Un exalumne de l’es-
cola Mireia de Montgat va de-
nunciar fa una setmana que va
patir abusos sexuals en dues oca-
sions durant el curs 1984 - 1985
per part d’un professor de religió.
Arran d’aquesta denúncia pú-
blica, feta a través de Facebook,
un altre exalumne va denunciar
que també havia estat víctima
presumptament del mateix pro-
fessor, tal com van avançar El Pe-
riódico i ElNacional.cat.

Roger Casanovas va ser el
primer a denunciar-ho, a les xar-
xes socials i davant els Mossos
d’Esquadra. La presumpta vícti-
ma ha explicat a Línia Nordque
ha decidit fer-ho públic 35 anys
després arran dels últims casos de
pederàstia que s’han destapat a
Montserrat i Tarragona.

Casanovas va explicar al seu
perfil de Facebook que tenia 14
anys quan el seu tutor el va tancar
en una petita habitació amb ell i el
va fer asseure a les seves cames
mentre es masturbava. El denun-
ciant assegura que després d’a-
quests abusos va haver d’anar a te-

ràpia i diu que espera que es pugui
evitar que això torni a passar.
“Com més gent surti a la llum per
explicar les merdes que van passar
en el passat, d’abusos sexuals i mal-
tractaments, millor”, afirma.

Tot i que l’escola és a Mont-
gat, Casanovas remarca que
aquests fets haurien tingut lloc a
Tiana, en un altre edifici que el
centre havia llogat per cobrir
tota la demanda d’alumnes.

El denunciant lamenta que
en declaracions a TV3 els res-

ponsables actuals de l’escola as-
seguressin que “no sabien si era
veritat o mentida”. “Em sap greu
que l’escola posi en qüestió aquest
cas, quan ja hi ha dues víctimes. Si
no volen demanar disculpes, que
no ho facin, però com a mínim que
callin i que no qüestionin el que va
passar”, conclou Casanovas. 

En el moment dels abusos,
l’escola formava part de l’Opus
Dei, però va canviar de mans el
1999. El presumpte abusador va
morir fa uns anys. 

Els fets haurien passat en un edifici a Tiana, que l’escola tenia llogat. Foto: Arxiu

Els pisos turístics a prop de la platja es veuran afectats. Foto: Arxiu

Exalumnes d’una escola 
de Montgat denuncien abusos

Tiana | Ja es pot demanar permís per aparcar a les estacions
Els veïns i veïnes de Tiana ja poden demanar a l’Ajuntament el distintiu que permet

aparcar a les zones habilitades al voltant de les estacions de Renfe de Montgat i Mont-
gat Nord. El permís té un cost anual de 38 euros i s’ha de demanar al Registre General.
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Ramon Masià / Candidat a presidir la Cambra de Comerç

Masià, economista i advocat, coneix bé la Cambra i com funciona. 
El primer que ha de millorar l’entitat, diu, és la comunicació.  “Si no
expliquem el que fem, serem una institució irrellevant”, afirma.

El seu lema és  ‘Anem per fei-
na’. Hi ha molta feina a fer a
la Cambra de Comerç?

Sí. La Cambra ha estat paralitzada
des del 2010. Necessita ser refun-
dada i repensada perquè reflecteixi
el dinamisme empresarial. Volem
fer-la entrar al segle XXI.

Per aconseguir-ho han presentat
un pla de treball amb 11 punts.
Quins són els més importants?
Tres. Primer, la formació, que avui és
permanent. El segon, els autò-

noms i les microempreses. El 97%
de les 400.000 empreses que con-
formen la Cambra són empreses
d’una a nou persones.I el tercer és
la internacionalització. Hem de fa-
cilitar els negocis i la inversió, de Ca-
talunya cap enfora i d’enfora cap a
Catalunya. 

Catalunya és una gran destinació
turística. Vostè diu que la Cambra
ha de fer pedagogia sobre la ri-
quesa que crea el turisme.
El turisme no s’ha de tractar com
un fet aïllat al marge de les ciutats.
S’ha de mirar com una activitat ciu-
tadana, que no hi hagi una dife-
rència entre nosaltres i ells.  Si es
trenca aquesta barrera, el ciutadà

veurà que el turisme és bo per a les
ciutats. 

A la seva llista hi ha represen-
tants del petit comerç. ‘Anem
per feina’ és la seva candidatura?
Definitivament. El petit comerç és
l’eix vertebrador de la nostra can-
didatura i sempre ha de ser el cen-
tre d’atenció de la nostra acció.
Ajuda molt a enriquir el dia a dia de
les ciutats. 

Quina és la seva aposta per re-
llançar-lo? No passa pel seu mi-
llor moment...
Una part és la creativitat de l’em-
presari. Si no hi ha esperit empre-
sarial, no hi ha res a fer. Després hi

ha la importància de la formació,
que la Cambra l’ha de donar, i que
ha d’incidir en el fet de fer de la com-
pra una experiència interessant.
Aquí és on el petit comerç ha de de-
mostrar la seva professionalitat. On
és imbatible és en l’assessorament. 

Mirant la llista de candidats, tin-
drà tres rivals més. Sembla que
seran unes eleccions disputa-
des, però també s’ha parlat de
pactes.
Les eleccions són per això, perquè
es presenti tanta gent com vulgui.
Dit  això, trobo a faltar programa en
les altres candidatures, mentre que
nosaltres l’hem treballat molt. Fa 20
anys que estic vinculat a la Cambra

i penso que puc aportar coses jun-
tament amb els altres candidats. 

Un altre debat és si la Cambra ha
de tenir un perfil polític.
La Cambra fa política empresarial
però no ha de tenir un perfil polític. 

Venim d’un mandat prorrogat i
que va començar l’any 2002. Ara
s’estrenarà el vot electrònic.
Aquestes eleccions poden ser
un pas en la qualitat democràti-
ca de la Cambra?
Sí. El vot electrònic és el present.
Però cal aplicar-lo bé, de forma ri-
gorosa, perquè si no es pot donar
peu a fraus que enterboleixin les
eleccions.

“Hem de fer entrar la
Cambra al segle XXI”

Perfil | Una aposta per la renovació des de dins
Masià va entrar a la Cambra el 1998, al costat de l’expresident Antoni Negre. Després va formar part 
de l’equip de l’encara president, Miquel Valls, fins que es van distanciar. Ara vol modernitzar l’entitat 

des de la presidència. Haurà de guanyar les eleccions del 8 de maig (del 2 al 7, vot electrònic).

Albert Ribas
BARCELONA
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Il·lusió i ambició sense pressió.
Així es podria definir l’estat d’à-
nim amb el qual el Divina Segu-
ros Joventut afronta la Copa del
Rei que es posa en marxa a Ma-
drid aquesta mateixa tarda. L’ex-
pedició verd-i-negra ja és a Ma-
drid, tot i que no jugarà el partit
de quarts fins demà a les set de la
tarda contra el Baskonia. Els ala-
besos, per plantilla i per trajec-
tòria recent, són els favorits, però
en l’últim any, la Penya ha recu-
perat la il·lusió, la competitivitat
i el coratge, tres idees que, un
temps no gaire llunyà enrere,
molts semblaven haver perdut. 

Simon Birgander i Shawn
Dawson no podran ajudar l’equip
en el seu retorn a aquesta com-
petició després de quatre anys,
però a banda de Nico Laprovittola
(l’argentí és el jugador amb  un
millor promig d’anotació per par-
tit, amb 15,7 punts, i també el mà-

xim assistent, amb 6,45 passades
decisives per partit), Marko To-
dorovic, Neno Dimitrijevic i Xabi
López-Arostegui han demostrat
que estan més que preparats per
rendir en les grans cites.

Els entrenadors dels altres
equips de la lliga, a més, també
han valorat aquesta millora de l’e-
quip i, en una enquesta de l’ACB,
quatre dels set que no participen
en la cita (Joan Peñarroya, del
Manresa, Víctor García, del Gran
Canaria, Sito Alonso, de l’UCAM,
i Sergio Valdeolmillos, del GBC)
van pronosticar que els verd-i-ne-
gres seran l’equip revel·lació de la
cita del WiZink Center.

L’enfrontament de quarts
contra els baskonistes serà el
primer partit de la jornada de
demà (avui es juguen el Teneri-
fe - Málaga i el Barça - València),
mentre que després del partit
de la Penya es jugarà el duel en-
tre equips madrilenys (Madrid -
Estudiantes) que servirà per de-
finir l’hipotètic rival en la semifi-
nal, que es jugarà l’endemà. La fi-
nal està prevista per a diumenge
a dos quarts de vuit del vespre.

EL FUTUR DEMANA PAS
El protagonisme a Madrid, però,
no serà només per als grans, ja
que des d’ahir està en marxa una
nova edició de la Minicopa, tam-
bé amb participació verd-i-negra. 

L’equip infantil del Joventut
va debutar ahir al vespre contra
el València, aquest migdia juga-
rà contra el Madrid i demà tan-
caran la primera fase contra l’Es-
tudiantes. Les semifinals entre els
dos millors de cada grup es ju-
garan demà passat, mentre que la
final serà diumenge.

Duran atén els mitjans en el ‘media day celebrat’ dilluns passat. Foto: CJB

Un Divina Joventut ambiciós, 
a punt per a la Copa del Rei

» L’equip infantil verd-i-negre també jugarà el campionat a Madrid
» Xabi López Arostegui, convocat de nou amb la selecció espanyola

Oriol Roca, número 1 del
rànquing individual de l’ITF

SANTA COLOMA4Oriol Roca,
tennista colomenc del Reial Club
de Tennis Barcelona és, des de
dilluns passat, el número 1 del
rànquing individual de la Inter-
national Tennis Federation (ITF).
La victòria que Roca va aconse-
guir en el campionat World Ten-
nis Tour Palmanova durant el
primer cap de setmana del mes
(contra l’argentí Hernán Casa-
nova en tres sets 7-6, 4-6 i 6-1) ha
servit perquè el tennista de San-
ta Coloma sumi 1.030 punts, 20
més que l’alemany Peter Heller.

Aquest aconseguit a Palma de

Mallorca és el 22è campionat
que Roca, que el pròxim mes d’a-
bril farà 26 anys, guanya en
aquest circuit en solitari; si als
triomfs en la categoria individual
hi afegim els que ha obtingut en
dobles, la llista d’honors en la seva
carrera s’acosta a la seixantena.

Gairebé sense temps de gau-
dir d’aquesta condició de núme-
ro 1, Roca ha viatjat a Tailàndia,
on està disputant el Challenger de
Bangkok. Durant el dia d’avui
està previst que jugui el partit de
vuitens de final d’aquesta com-
petició a l’Àsia.

L’Adrianenc respira després
de derrotar l’Amenabar

Victòria balsàmica.
L’Handbol Adria-
nenc va trencar la
seva mala dinàmica

de tres derrotes dissabte passat a
la Verneda contra l’Amenabar de
Zarautz (31-27), un triomf que
permet que els de Lorenzo Rue-
da agafin aire. La victòria és es-
pecialment important perquè el
Villa de Aranda, un altre dels
equips immersos en la lluita pel
descens, també va guanyar.

En un pavelló que no va dei-
xar de donar suport als seus, els
liles van portar la iniciativa en el

marcador des del començament
i, excepte en el minut 20 del se-
gon temps quan els guipuscoans
van retallar el seu desavantatge a
només un gol (25-24), els de
Sant Adrià van tenir una renda
que va oscil·lar entre els dos i els
cinc gols en tot moment. Alejan-
dro Rodríguez i Ferran Laliga,
amb sis dianes cadascun, van li-
derar l’ofensiva dels de Rueda.

Els adrianencs afrontaran la
dinovena jornada demà passat a
Sant Joan Despí contra un Bar-
ça B que també ha perdut tres
dels seus últims quatre partits.

Futbol | La Fundació Grama es queda en blanc a Sant Feliu
Quarta derrota consecutiva i setena en vuit partits. La Fundació Grama va perdre a les
Grases contra el Santfeliuenc (2-0) però continua a set punts de la salvació, que marca

l’Ascó. El pròxim partit dels colomencs serà diumenge a casa contra el Vilafranca.

Pau Arriaga
BADALONA

LÓPEZ-AROSTEGUI 
SERÀ INTERNACIONAL

4Per altra banda, Xabi Ló-
pez-Arostegui és un dels 14
seleccionats en la llista que
Sergio Scariolo va anun-
ciar abans-d’ahir per als
dos partits de la selecció es-
panyola en la darrera fi-
nestra FIBA del curs. El
combinat estatal jugarà
contra Letònia (el dia 22) i
Turquia (tres dies més tard).
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La mudança de
l’Industrias San-
ta Coloma a Ba-
dalona per un
any i mig serà

una realitat demà passat. A les sis
de la tarda es donarà el tret de
sortida al primer de molts partits
a l’Olímpic per al conjunt d’Ós-
car Redondo (les jornades que
resten de temporada i tot el curs
que ve) amb la visita del quart
classificat, l’Osasuna Magna.

El club vol que l’estrena a la
nova (però provisional) casa si-
gui una festa i, per això, s’ha
anunciat que el partit serà una
jornada de portes obertes, tot i
que caldrà recollir una invitació
a les taquilles de l’Olímpic, per-
què l’aforament serà limitat per
qüestions de seguretat. La junta
directiva vol que les graderies del
pavelló presentin una gran en-
trada en aquest primer partit
que es jugarà a Badalona.

Esportivament, l’enfronta-

ment contra els navarresos pot
ser important de cara a reactivar
les opcions de l’equip de cara al
play-off; i és que després de la
dolorosa derrota de la setmana
passada a la pista de l’Anteque-
ra (3-2, després que l’equip ha-
gués aconseguit forçar l’empat
després d’anar perdent durant

bona part del primer temps), els
de Redondo necessiten els punts
per no veure’s sense opcions d’a-
cabar entre els vuit primers de
forma imminent. 

Ara, després de 21 jornades,
els colomencs tenen 23 punts,
mentre que el vuitè, el Peñísco-
la, en suma 32. 

Les cistelles es canviaran per porteries. Foto: FSG

Ha arribat el dia: l’Industrias
s’estrena a l’Olímpic de Badalona

L’Snatt’s rep la visita del
l’Al-Qázeres d’Extremadura

Arriba la primera de
les set finals que l’S-
natt’s Sant Adrià ha
d’afrontar fins a prin-

cipis d’abril en la seva lluita per
mantenir la categoria. El Marina
Besòs serà l’escenari del primer
d’aquests partits i tornarà a om-
plir-se per donar tot el seu suport
a l’equip, que diumenge a les 12
del migdia rebrà la visita del
Nissan Al-Qázeres d’Extrema-
dura, un equip que ara mateix té
a una victòria l’última posició del
play-off, però que tampoc té ga-
rantida la seva presència a la Liga
Dia el curs que ve.

El conjunt de Cáceres, però,
arriba a Sant Adrià amb la mo-
ral pels núvols després d’enca-

denar dues victòries i amb un
bloc de jugadores amb molta
experiència a la categoria, com la
balear Gaby Ocete, la para-
guaiana Paola Ferrari o la nord-
americana Shacobia Barbee.

GRAN IMATGE A LA FONTETA
L’equip de Glòria Estopà afron-
ta el matx amb la dinàmica con-
trària que les extremenyes, dues
derrotes seguides, la darrera de
les quals va ser diumenge passat
a la Fonteta contra el València
Basket (72-60) en un partit en el
qual les liles van competir, van
donar una bona imatge i van arri-
bar a guanyar durant el segon
parcial. Robyn Parks va ser la mi-
llor jugadora de l’Snatt’s.

Presenten la vuitena edició
de la Màgic BDN Running

BADALONA4Correm per ser
imparables. Aquest és el lema de
la vuitena edició de la cursa Mà-
gic BDN Running, la prova atlè-
tica que, en la darrera dècada,
s’ha convertit en una cita im-
prescindible per als corredors
de la ciutat i de la rodalia. La cur-
sa, prevista per al diumenge 24
del mes que ve, va ser presenta-
da abans-d’ahir en un acte amb
l’alcalde de la ciutat, Álex Pastor.

La gran novetat d’enguany
serà la celebració de les curses in-
fantils, de diferents distàncies,
amb les quals es vol fer arribar
aquest esport a més gent. Durant
la roda de premsa, els responsa-
bles de la prova van assegurar que

la intenció d’aquesta vuitena edi-
ció és assolir els 4.000 inscrits.

Com és habitual, es podrà
triar entre dues distàncies, 5 i 10
quilòmetres, que faran que els
atletes passin per punts emble-
màtics com el Port, el Passeig Ma-
rítim, la fàbrica d’Anís del Mono
o el Pont del Petroli, entre altres.

CARÀCTER SOLIDARI
Però el lema de la cursa no s’ha
escollit a l’atzar; un cop més, la
prova vol ser també un exemple
de solidaritat i, com a homenat-
ge a l’atleta Luis Condon, la Mà-
gic BDN Running ajudarà la in-
vestigació de la leucèmia de la
Fundació Josep Carreras.

» Els homes d’Óscar Redondo rebran la visita de l’Osasuna Magna
» El club vol que el dia sigui una festa i l’entrada serà gratuïta

Objectiu virtualment assolit: 
el CTTB té la salvació a tocar

Encara falten sis
jornades perquè s’a-
cabi la lliga, però el
CTT Badalona té la

permanència gairebé certificada
després del triomf que va acon-
seguir el cap de setmana passat
a l’Escala (2-4). Només un dal-
tabaix, perdent tots els partits i
amb resultats desfavorables, po-
drien posar en perill la perma-
nència a la Divisió d’Honor. 

De fet, el més normal veient
la trajectòria recent del primer
equip, seria que el CTTB lluités
per acabar la lliga en una de les

tres posicions que dona dret al
play-offd’ascens a Superdivisió,
una fita que el club ja va acon-
seguir la temporada passada.
Ara mateix, el tercer classificat,
el CTT Olot, només té quatre
punts més que els badalonins. 

La competició s’aturarà
aquest cap de setmana, de ma-
nera que els jugadors tindran uns
dies extra per preparar aquesta
recta final de la temporada. El
pròxim repte per als badalonins
serà el dissabte de la setmana que
ve, quan visitaran un rival di-
recte, el CTT Borges.
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Llibres Teatre

Un quartet de músics versàtils transitant
per camins sorprenents, amb la carismà-
tica figura de Pol Batlle al capdavant.
Després de RE-Mi i Vaine house i de l'EP
Shit dope, publiquen el seu esperat ter-
cer disc llarg, Libra, que rere una epider-
mis més assossegada amaga tants
mons dispars com només podrien cabre
a l'univers de Ljubliana & the Seawolf. 

Música Pelis i sèries

Libra
Ljubliana & the Seawolf

M A R I A H  C A R E Y

A LES XARXES...

Ser una artista internacional 
‘One sweet day’ és el seu tema més popular

Actuarà a Barcelona el 10 de juny 
Serà l’única parada a l’estat de la seva gira internacional

Emoció entre els fans  
Els seguidors de Carey celebren la notícia

QUÈ HA FET?

Sanzol s’inspira en l’univers de les co-
mèdies de Shakespeare per escriure i
dirigir la versió catalana d’aquesta en-
ginyosa comèdia romàntica que parla,
a través de llenyataires anglesos i prin-
ceses espanyoles, de la impossibilitat
de protegir-nos del mal que ens pot fer
l’amor.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

La tendresa
Alfredo Sanzol

Una història d’amistat i amor enmig
de la Guerra Civil espanyola. Tot par-
teix arran d’un dibuix, que mostra
l’hospital on dos soldats ferits s’estan
curant i que porta una dedicatòria: “A
l’amic escocès”. A partir d’això, Maria
Barbal relata la joventut del Benet al
front de la guerra i la seva amistat
amb el brigadista George.

A l’amic escocès
Maria Barbal

La pel·lícula explora la turbulenta vida
de Mary Stuart, que amb només 16
anys és reina de França però que es
queda vídua dos anys després. La jove
rebutja tornar a casar-se i decideix 
tornar a Escòcia a ocupar un tron que 
li correspondria, tot i que allà veurà
com les elits locals s’estimen més que
Elizabeth sigui qui segui al tron.

Maria, reina d’Escòcia
Josie Rourke

ÉS FAMÓSA PER...
El punk més femení

El Centre Cultural Albareda del Poble-sec de Barcelona acull
fins al 25 de febrer l’exposició ‘Punk en femení’. La mostra fa
un repàs a la història del punk durant l’etapa 1975-1983 a
través de les dones que van ser-ne protagonistes. Aquest

gènere musical va sacsejar les convencions establertes que
hi havia al món del rock, on a la dona se li atribuïa el paper
de ‘groupie’,  musa o cantant però sempre des d’una òptica
capitalista. L’aparició de noms com el de Patti Smith o grups
com The Slits o Throbbing Gristle va aconseguir acabar amb

la idea del geni creador i la dona va ocupar un nou espai. 

| Trails of Cold Steel
Nou episodi de la saga The Legend of Heroes. Aquest joc
oferirà als jugadors combats ràpids i una trama oberta.

La gira de l’artista Mariah Carey arribarà al Festival
Jardins de Pedralbes de Barcelona el pròxim 10 de

juny. Aquest serà l’únic concert que oferirà la cantant
a tot l’estat dins del seu espectacle Caution World

Tour 2019. Els assistents podran gaudir d’una actua-
ció molt peculiar, ja que podran veure en directe una

de les artistes internacionals més reconegudes del
panorama musical en un escenari a l’aire lliure i amb
una escenografia cuidada al detall. Després de fer-se
pública la notícia de la seva actuació a Barcelona, els
seguidors de l’artista van encendre les xarxes socials.

La majoria volien saber quan podrien comprar les
entrades del festival per no perdre’s el que serà l’únic
concert de Carey a tot l’estat. També es van acumular

desenes de missatges d’emoció i d’eufòria per part
dels fans més fidels de l’artista, que van començar a
fer el compte enrere per escoltar en viu la cantant de

temes tan populars com One sweet day. 

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
QUI ÉS?

Famosos
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DIUMENGE 17 DE FEBRER
18:00 La companyia Addaura Teatre Visual

presenta, dins del Festival Internacional de
Màgia, un espectacle Basat en la poesia vi-
sual de Joan Brossa. / Teatre Principal.

DILLUNS 18 DE FEBRER
18:00 El club de lectura infantil en veu alta per

a nens i nenes de 7 a 10 anys treballa en la
millora de l’expressió oral i comparteix his-
tòries divertides. Activitat gratuïta. / Biblio-
teca Can Peixauet.

DIMARTS 19 DE FEBRER
18:00 Segona sessió del curs de migració i re-

fugi, que des del dimarts passat han organitzat
la Fundació Integramenet i Càritas amb la
col·laboració de la biblioteca. / Biblioteca Can
Peixauet.

DEMÀ 15 DE FEBRER
20:30 Tercer concert del 10è Cicle de Concerts

Pedagògics. Després dels de corda fregada i
piano-veu arriba el torn d’Animalades mu-
sicals, un concert dedicat als més petits. / Es-
cola Municipal de Música Benet Bails.

DIUMENGE 17 DE FEBRER
12:00 Partit de bàsquet corresponent a la vin-

tena jornada de la lliga Dia entre l’Snatt’s Fe-
mení Sant Adrià i el Nissan Al-Qázeres Ex-
tremadura. Les liles segueixen buscant la sal-
vació. / Pavelló Marina Besòs.

DEMÀ 15 DE FEBRER
19:00 Sobirania energètica a les llars serà el nom

de la pròxima conferència del Col·lectiu So-
lar Baix Maresme. / Sala Pau Casals de la bi-
blioteca Tirant lo Blanc.

DIMECRES 20 DE FEBRER
09:30 Joan Leonard s’encarregarà d’una pas-

sejada guiada per l’Eixample de Barcelona,
en el marc dels Dimecres Culturals a l'esco-
la d'adults. Activitat gratuïta. / Biblioteca Ti-
rant lo Blanc.

DIUMENGE 17 DE FEBRER
18:00 La companyia l’Estendor Teatre ha pre-

parat l’espectacle familiar Bambolines. El
preu de l’entrada serà de cinc euros. / Sala Al-
béniz.

The man without a shadow, de Joyce
Carol Oates, serà el títol seleccionat per
a la pròxima sessió del Book Club. / Sala
Pau Casals de la bibl. Tirant lo Blanc.

‘The man without a shadow’,
protagonista del Book Club
Divendres 15 de febrer a les 19:00

En el marc del Programa d’èxit educatiu,
es farà una sessió anomenada Expec-
tatives familiars i rendiment educatiu.
Activitat familiar gratuïta. / Casal dels
Infants.

Una sessió sobre expectatives
familiars i rendiment acadèmic

Demà 15 de febrer a les 18:00

Dimarts que ve es farà la inauguració
de la mostra Enric Sió, el dibuixant que
va trencar motlles, sobre aquest po-
pular autor badaloní. / Centre Cultu-
ral El Carme.

S’inaugura la mostra ‘Enric Sió, el 
dibuixant que va trencar motlles’

Des del 19 de febrer

Welcome to the jungle serà el nom de
la sessió d’aquesta setmana de l’Ho-
ra del conte en anglès de Kids & Us. / 
Biblioteca Can Baratau.

Kids & Us coordina la sessió
setmanal de l’Hora del conte
Dissabte 16 de febrer a les 11:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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