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El projecte de transformació de
l’entorn de les Tres Xemeneies
segueix sense aconseguir un
consens ampli. Aquesta setma-
na els ajuntaments implicats
van haver de votar als seus res-
pectius Plens el document d’ob-
jectius i propòsits generals del
Pla Director Urbanístic (PDU). 

L’objectiu d’aquestes vota-
cions era que els ajuntaments do-
nessin el vistiplau perquè el de-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat pogués començar a redac-
tar l’esborrany del PDU a partir
d’aquest document d’objectius. 

Ara bé, mentre que a Badalo-
na es va aprovar per majoria sim-
ple (amb els vots en contra dels sis

regidors de Guanyem Badalona en
Comú i les abstencions dels deu
del PP i del regidor de Cs), a Sant
Adrià de Besòs no van donar llum
verda al document, perquè es de-
manava majoria absoluta i només
van aconseguir 10 vots (PSC, ICV-
EUiA, ERC i CiU) dels 21.

Segons expliquen fonts de l’A-
juntament de Badalona, la raó per
a aquesta manca d’unitat de criteri
en la majoria que es demanava es
deu al fet que cada secretari mu-
nicipal estableix com s’aproven els
punts que es porten al Ple, segons
la interpretació que es fa del re-
glament municipal. En aquest
cas, a Badalona han considerat
que calia només una majoria sim-
ple, mentre que a Sant Adrià han
estat més estrictes. 

Els primers sorpresos van ser
els membres de la Plataforma
per a la Conservació de les Tres

Xemeneies, que aquestes últimes
setmanes s’han reunit amb els di-
versos grups municipals de les
dues localitats per demanar-los
que rebutgessin el contingut dels
dos documents en considerar que
“no estan prou consensuats”.  “El
model que proposen de 1.700 ha-
bitatges, 600 places hoteleres i ofi-
cines... no dona resposta a les ne-
cessitats de la gent, sinó més aviat
a les dels propietaris i inversors im-
mobiliaris”, critica el president
de la plataforma, Roger Hoyos.

Tot i que l’entitat es va reunir
amb els regidors de Sant Adrià
abans del Ple i va participar en un
debat a Badalona organitzat per
Guanyem, no va aconseguir que hi
hagués un rebuig frontal al PDU.
Ara queda per veure si la Gene-
ralitat pot continuar amb una
transformació territorial tan im-
portant sense un consens ampli.

Sense consens
» El projecte de transformació de les Tres Xemeneies rep un primer revés al Ple de Sant Adrià
» L’Ajuntament de Badalona aprova el document d’objectius del pla sense majoria absoluta

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

Plataformes i entitats veïnals critiquen la manca de consens del projecte de transformació de les Tres Xemeneies. Foto: Arxiu

FUTUR4El regidor d’ICV-EUiA
a Badalona, Álex Mañas, va su-
bratllar que el que es va votar
aquesta setmana no és una
aprovació inicial del projecte
transformador de les Tres Xe-
meneies. “Només donem llum
verda perquè la Generalitat faci
la redacció definitiva del projecte
per portar-lo a aprovació”, va dir.

El dubte ara és: es pot seguir
amb el pla tal com està, tenint
en compte que l’Ajuntament de
Sant Adrià va rebutjar el docu-
ment d’objectius generals? 

Des de la Plataforma per a
la Conservació de les Tres Xe-
meneies apunten que és la co-

missió executiva del PDU (for-
mada pels alcaldes de Badalo-
na i Sant Adrià, la presidenta del
Consorci del Besòs i un repre-
sentant de Territori i Sosteni-
bilitat) la que, en principi, hau-
rà de decidir com continuar.

Passi el que passi, però,
qualsevol document nou que es
redacti sobre el projecte haurà
de tornar a passar pels Plens
municipals. Tanmateix, des del
Consorci del Besòs treuen ferro
a la votació de Sant Adrià i
diuen que l’important és que
s’han traslladat a la Generalitat
les conclusions del procés par-
ticipatiu per incloure-les al pla.

Com seguirà la transformació
de les Tres Xemeneies?
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La lupa

Si no passa res inesperat, el pròxim 15 de
març, a la biblioteca Canyadó i Casagemes
Joan Argenté presentaré un nou llibre que
té com a títol L’any que vam viure peri-
llosament.

Evidentment, no es tracta d’explicar
l’argument d’una pel·lícula del mateix
nom dirigida per Peter Weir l’any 1982
sinó comentar tot allò que m’ha cridat l’a-
tenció durant l’any 2018. Al llibre troba-
reu alguns escrits publicats i altres que no
han vist la llum. Com algú diu, es tracta
d’un dietari personal que cada any com-
parteixo amb els amics.

Dic tot això perquè ara no sé si aquest
títol és encertat o no, ja que l’any que ara
acaba de començar hi ha qui diu que sí que
serà perillós. El risc de tornar a l’Espanya
en blanc i negre és una possi-
bilitat cada dia més real.

L’auge de l’extrema dreta
a Espanya no només el pro-
nostiquen les enquestes, sinó
que ja és una realitat al Parla-
ment andalús.

El 28 d’abril estan convo-
cades eleccions generals com a conse-
qüència del rebuig, per part de la majoria
del Congrés dels Diputats, d’uns pressu-
postos que molts els qualificaven dels més
socials de la història de la nostra recent de-
mocràcia. 

Els problemes socials derivats d’una
crisi provocada per la bombolla immobi-
liària i els problemes territorials, espe-
cialment a Catalunya, estan alimentant
comportaments facciosos que cada dia te-
nen més seguidors. Els discursos dels lí-
ders dels partits de dretes, no només de
l’extrema dreta, cada vegada són més re-
accionaris i provocadors. A Catalunya i a
Espanya.

Les arengues ultranacionalistes de
Vox arrosseguen el PP i Ciutadans, que
competeixen per un mateix electorat. I la
dreta nacionalista catalana està més pen-
dent de denunciar les injustícies judicials

que d’acabar amb les desigualtats i millorar
el benestar de tots els catalans.

Tothom pronostica que, sigui quin si-
gui el resultat del 28 d’abril, l’escenari en-
cara pot resultar molt més complicat que
ho era abans de convocar les eleccions, ja
que aconseguir sumar per poder governar
no resultarà gens fàcil en una càmera molt
més fragmentada i confrontada.

Totes les enquestes assenyalen que si
bé les generals les guanyarà el PSOE, serà
difícil formar un govern progressista, ja que
també pronostiquen un descens d’Unidos
Podemos. Tampoc el bloc de les dretes (PP,
Cs i Vox) ho tindria fàcil, si bé seria més a
prop de recuperar el poder.

A Catalunya, la lluita caïnita entre ERC
i el PDeCAT, ara per ara, la guanyen els

d’Esquerra. Les enquestes diuen que
molts dels votants del PDeCAT avui apos-
tarien per ERC i altres convergents enca-
ra no saben qui votaran, ja que la marca
unitària dels postconvergents encara està
poc definida i està generant moltes con-
tradiccions i divisions entre l’antic electorat
moderat de CiU. 

El maig també se celebraran eleccions
municipals, autonòmiques i europees. I és
possible que abans que acabi l’any també
se celebrin autonòmiques a Catalunya.

Possiblement els resultats a les muni-
cipals i autonòmiques no siguin tan dolents
per al PSOE. Davant els discursos ultra-
mundans de la dreta troglodita, l’electo-
rat podria optar per un partit més mode-
rat que, segons els discursos d’aquests úl-
tims mesos, vol abordar el problema so-
cial i acabar amb les desigualtats.

Com assenyalen alguns, el fet que els

avanços socials no hagin pogut tenir con-
tinuïtat i altres s’hagin quedat al calaix com
a conseqüència d’una oposició filibustera
i unes exigències dels independentistes in-
compatibles amb la divisió de poders, po-
dria beneficiar el partit socialista, abanderat
de les millores socials els últims mesos.

A Badalona, també l’alcalde Álex Pas-
tor es veuria beneficiat d’aquest possible
ascens dels socialistes, però -Badalona
sempre és diferent- la divisió de les es-
querres i la presència d’un candidat que val
per tres ho posarà difícil.

Com ja hem comentat en altres escrits,
la campanya se centrarà en la confronta-
ció entre independentistes i espanyolistes.
La més que segura candidata d’un Front
d’Esquerres incomplet, i amb l’estigma de

l’independentisme, ho tindrà
complicat per explicar les se-
ves propostes, ja que el can-
didat del tripartit (PP, Plata-
forma per Catalunya i Vox)
basarà el seu missatge a ali-
mentar la crispació entre els
que onegen la bandera espa-

nyola i els que prefereixen l’estelada.
Els d’En Comú Podem encara conti-

nuen debatent com o amb qui han d’anar
per aconseguir tenir representació muni-
cipal. Hi ha els que volen integrar-se al
Front d’Esquerres i altres que consideren
que això seria el millor aval per al candi-
dat del tripartit. 

Si a Badalona l’esquerra no aconse-
gueix sumar per governar, la dreta més
rància i cavernícola disposaria a Catalunya
d’un gran altaveu per continuar predicant
les seves enganyifes.

I la majoria de la ciutadania el que vol
és que uns i altres s’ocupin de resoldre els
problemes que fan difícil poder viure
amb dignitat. Per això ens juguem molt en
totes aquestes eleccions. Cal encertar el pi-
nyol i aturar l’extrema dreta si no volem
tornar a una Espanya en blanc i negre. El
perill que suposa el feixisme no és broma. 

Si a Badalona l’esquerra no aconsegueix
sumar per governar, la dreta més rància

tornaria a disposar d’un gran altaveu

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata

per Pedro Jesús Fernández                 

Tres són un
Els semàfors

Festival de Màgia
La solidaritat serà el fil conductor de la
recta final del 19è Festival Internacional
de Màgia Memorial Li-Chang de Badalo-
na, que tancarà aquest cap de setmana la
seva programació amb la Gala Solidària.

pàgina 10

Handbol Adrianenc
L’equip de Lorenzo Ruda viu un bon

moment i, en les darreres setmanes, ha
aconseguit bons resultats jugant a la
Verneda. Els de Sant Adrià ocupen 

l’onzena posició en la seva temporada 
de debut a la Divisió de Plata. 

pàgina 18

Movistar
Una quinzena de veïns d’Els Vessants de

Tiana han fet una denúncia col·lectiva
contra Movistar pels problemes de con-
nexió 4G que tenen a la seva urbanitza-

ció. L’Ajuntament ha traslladat la denún-
cia a l’empresa, que per ara no mou fitxa. 

pàgina 16
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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.

L’Associació Festa Medieval Sant
Jordi portem ja uns mesos atrafe-
gats tot preparant la Festa Medie-
val “Pirates a Badalona!” que se
celebrarà els dos primers caps de
setmana d’abril i arribarà a la 21a
edició. Un dels actes nous i
estel·lars serà la nova posada en
escena a Dalt de la Vila, concreta-
ment a davant de Santa Maria el
pròxim divendres 12 d’abril. S’a-
nomenarà “Ràtzia a Santa Maria”.

Tot preparant aquest nou
acte, i mirant els espais in situ,
ens entristeix no gaudir de la torre
de guaita rodona que fins al 1975
havia presidit part de la capça-
lera del carrer del Temple, con-
juntament amb l’església de
Santa Maria. Aquest edifici sin-
gular hauria donat encara més joc
i transcendència a l’acte. És aquí
on ens preguntem si seria possi-
ble la seva recuperació, ni que si-
gui testimonialment. Podria ser
una versió més reduïda però que
donés un caire més romàntic a la
zona. És una bogeria el que dic?
Econòmicament sabem que és in-
viable, però aquesta torre de gu-
aita encara es conserva en l’ima-
ginari de molts badalonins. 

Badalona ha perdut, està per-
dent i perdrà molt del seu patri-
moni perquè ningú ha sigut capaç
de gestionar el seu manteniment.
L’altre dia parlant amb un tècnic
de l’Ajuntament va comentar-me
que els Castellers de Badalona no
podran anar al Mercat Vell Mai-
gnon perquè està en un estat ru-
ïnós i, probablement, hagi d’anar
a terra. L’edifici, datat de 1889, ha
sigut un altre intent frustrat de
l’Ajuntament per conservar el pa-
trimoni de la ciutat. Ens hi hau-
rem d’anar acostumant?

La Torre Vella

A les xarxes

@orioldebalanzo: No deixes que els pre-
sidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el mi-
nisteri nega a Torra l'escorta.

@junqueras: Votar no és delicte, impe-
dir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tor-
nar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Absolució

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#Amer #PolèmicaDOrdre

Elin Ersson, l'estudiant sueca de 21 anys que va aturar un vol a
Göteborg el 23 de juliol per evitar l'expulsió d'un refugiat, ha
estat condemnada a pagar una multa de 3.000 corones sue-

ques (uns 286 euros) per haver violat les lleis d'aviació. Finalment el
refugiat va ser deportat a l'Afganistan en un altre vol.

Una comissió del Parlament britànic ha titllat els directius
de Facebook de "gàngsters digitals". Concretament, ha
conclòs que prioritzen el benefici a la privacitat i, dit això,

els exigeix una regulació contra les 'fake news'. L'informe diu que
"Facebook continua escollint el benefici davant la seguretat”.

Parlant de ‘fake news’, vegin el cas Der Spiegel. Claas Relotius,
il·lustre redactor d’aquest prestigiós setmanari alemany, ha
resultat ser un estafador. Ho va desemmascarar Juan More-

no, col·laborador de la publicació, que va demostrar que la majo-
ria d’articles de Relotius eren ficticis. Un gran frau periodístic.

Ide la premsa a la televisió. Risto Mejide va expulsar del'Chester' Arcadi Espada per la seva opinió sobre els nens
amb síndrome de Down. El fundador de Ciutadans diu que

els pares que tenen fills amb "una anomalia greu" n'han d'assu-
mir "la responsabilitat econòmica i moral".

Acabem amb una fotografia icònica. Se’n recorden de l’escena
en què un mariner feia un petó a una infermera a Times Square
durant les celebracions del final de la Segona Guerra Mundial?

Aquell home, George Mendonsa, ha mort recentment als 95 anys a
Middleton (Rhode Island).

La soledat no desitjada
per Mari Carmen Lozano

Com cada tarda, l’avi se’n va
anar cap al centre social per
veure el seu amic i jugar l’ha-
bitual partida d’escacs. Però el
seu amic no va arribar. Van
passar els dies i el seu amic no
va tornar. Un dia es va assa-
bentar que el seu amic no
tornaria mai més. Aleshores
va guardar les peces i va mar-
xar cap a casa arrossegant el
pes de la soledat i de l’aco-
miadament.

La soledat, el rostre amarg
de l’envelliment, és un pro-
blema cada vegada més fre-
qüent a la nostra societat. Vi-
vim en blocs de pisos grans on
les persones cada vegada es-
tem més allunyades. Segons
un estudi de la Diputació de
Barcelona, un 15% de les per-
sones grans viuen soles. Pot-
ser és aquest fet el que faci que
moltes persones grans vagin
sovint al metge i cerquin la
possibilitat de poder parlar
amb algú. Algú altre amb qui
poder relacionar-se.

La solitud en les persones
grans pot produir malalties,
sentiments d’hostilitat, res-
sentiment, tristesa, ansietat...
Fins i tot pot arribar a perju-
dicar la cognició, l’emoció, el
comportament i incrementar
les possibilitats de mortalitat
i dependència. Per això, és
important que les persones
grans portin una vida social
activa, que els doti d’una vida

saludable i els permeti ser
més independents. Una exis-
tència activa que els redueixi
el sentiment de soledat i els
possibiliti fomentar la socia-
lització i gaudir d’amics.

Serà necessari, en un futur
immediat, que les polítiques
públiques es comprometin a
fer de l’acció cívica un objec-
tiu essencial de les futures
ciutats, accentuant la impor-
tància de les entitats de caire
social en la vertebració dels
barris, ciutats i pobles amb ac-
tivitats adequades i perma-
nents. Però sobretot, enfortint
el teixit associatiu i social: les
associacions de veïns, els ca-
sals d’avis, els esplais, els cen-
tres cívics, les biblioteques...
Reforçar els lligams socials,
aprofundir en ciutats inclusi-
ves i cooperatives amb siste-
mes de detecció precoç davant
els casos de soledat. En defi-
nitiva, redissenyar el teixit
social per tal que respongui
des de la solidaritat, l’estima-
ció i la companyia les neces-
sitats que els nostres avis es
mereixen.

Avui que fa solet, l’avi ha
decidit tornar al centre social.
Els seus passos són lents.
L’esquena encorbada pel do-
lor que acumulen els anys.
La mirada perduda desgra-
nant records del passat. Sap
que no camina sol, ella l’a-
companya. Es diu Soledat.

Safata d’entrada
Les millors
perles

per Xavier Navarro
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COMUNICACIÓ4Marina Bada-
lona exclou de les seves cam-
panyes de publicitat corporativa
el setmanari Línia Nord, malgrat
els requeriments de l’empresa
editora i l’absència de resposta
per conèixer els criteris de con-
tractació i selecció de mitjans.

La societat Marina Badalona
està participada en un 50% per
l’Ajuntament de Badalona i en
un 50% pel Consell Comarcal
del Barcelonès.

Incomprensiblement, des de
la Secretaria Tècnica (que en-
globa la Comunicació i el Màr-
queting del port) no s’ha respost
cap correu electrònic de Línia
Nord en els últims mesos. 

L’empresa editora entén que
els criteris de contractació i se-
lecció de mitjans han de ser ob-
jectivables i transparents i que
precisament la capçalera Línia
Nord és l’única publicació de Ba-
dalona amb control de PGD-

OJD, amb una difusió mitjana
d’11.158 exemplars setmanals.

Per tot això, Línia Nord sos-
pita, com ja ha passat en anteriors
ocasions, que se l’exclou de les
campanyes de publicitat en res-
posta a la seva línia editorial.
L’empresa editora es reserva el
dret a fer una queixa formal al
Consell de la Informació de Cata-
lunya (CIC), així com a les admi-
nistracions competents, per do-
nar-ne fe amb llums i taquígrafs.

Marina Badalona exclou
Línia Nord de la publicitat

Els debats a la política municipal
badalonina acostumen a sobre-
passar, moltes vegades, l’àmbit lo-
cal. I això va tornar a passar al Ple
de dimarts. El judici al procés in-
dependentista, que se celebra
aquests dies a Madrid, va colar-se
en la sessió plenària quan el grup
municipal de Cs va presentar una
moció “de rebuig de la impunitat
i l’indult als encausats pel cop a la
democràcia a Catalunya”.

La iniciativa no va tirar enda-
vant (només hi van votar a favor
el PP i Cs) i l’únic rebuig que es va
mostrar a la sessió plenària va ser
el dels regidors de Guanyem,
ERC, ICV-EUiA i PDeCAT, que
van exhibir pancartes en suport als
polítics independentistes presos a

la sala de Plens i en protesta per la
moció que presentava Cs.

UN PLE DE MOCIONS
Deixant de banda el projecte de
transformació de les Tres Xe-
meneies [veure pàgina 3], el Ple
de dimarts va tenir molt pocs
punts a l’ordre del dia que fossin
realment executius, amb l’ex-
cepció de l’aprovació del Pla Lo-
cal LGTBI de Badalona. 

Un altre dels pocs punts exe-
cutius va ser el de retre comptes
de la declaració d’emergència
per a l’execució de totes les ac-

tuacions per assegurar el co-
rrecte funcionament del sistema
de climatització. Una declaració
d’emergència que, irònicament,
semblava que no afectava la
mateixa sala de Plens, perquè,
com va assenyalar el regidor
del PP Juan Fernández, a la
Casa de la Vila encara no fun-
cionava la calefacció.

La sessió, sobretot, va estar ple-
na de mocions. Entre altres, es va
aprovar una moció per garantir la
continuïtat dels Centres Especials
de Treball i una altra d’adhesió a
la vaga del 8 de març.

El judici al procés es cola 
al debat del Ple de Badalona

» Cs presenta una moció contra un possible indult als presos polítics
» Els partits sobiranistes responen amb pancartes de suport als acusats

Augusto Magaña
BADALONA

El Homrani i Pastor en una trobada institucional anterior. Foto: Ajuntament

El Homrani i Pastor celebren els
25 anys d’Acollida i Esperança

ENTITATS4La Fundació Acolli-
da i Esperança celebra avui el seu
25è aniversari. L’acte institu-
cional, que es durà a terme al Te-
atre d’El Círcol, tindrà com a
protagonistes el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, i l’alcalde de
Badalona, Álex Pastor.

Durant la jornada s’estrenarà
el curtmetratge Fil directe, que re-
flecteix idees de més de 20 per-
sones usuàries de la fundació, a
través de l’animació sobre temes
com l’habitatge, el treball, les ad-
diccions o les relacions socials.

L’entitat fa més de 25 anys
que treballa al centre d’acollida
Can Banús, on ha creat diferents
serveis per als més necessitats.

BARGALLÓ VISITA LA CIUTAT
Per altra banda, el conseller d’E-
ducació, Josep Bargalló, també vi-
sitarà Badalona avui. El conseller
farà un recorregut per les ins-
tal·lacions de l’Institut La Llauna
acompanyat de l’alcalde Pastor i el
regidor d’Educació, Jordi Subira-
na. En acabar, mantindrà una
trobada amb l’equip directiu del
centre i el govern municipal.

L’exsocialista Conxita Botey
es presentarà amb JuntsxCat
POLÍTICA4La fins ara regidora
no adscrita i exsocialista Conxi-
ta Botey va confirmar aquesta
setmana que es presentarà a les
eleccions municipals a la llista de
Junts per Catalunya (JxCat),
candidatura liderada per David
Torrents.

Botey va abandonar el seu
lloc de regidora al Ple de dimarts
i serà substituïda pel socialista Blas
García. Això vol dir que el PSC pas-
sarà de tenir només tres regidors
a tenir-ne quatre, com al comen-
çament de la legislatura.

Botey va assegurar, en de-

claracions a Badalona Comu-
nicació, que va voler esperar
que s’aprovés el pressupost per
prendre la decisió d’abandonar
el Ple. “Renovo amb més força
que mai la meva voluntat de
continuar treballant per Bada-
lona des de la meva visió de
dona”, va afirmar l’exregidora a
la seva última intervenció al Ple.

L’exsocialista serà presenta-
da oficialment com a membre de
la candidatura de JxCat a l’acte
del partit de dimarts que ve, en el
qual participarà la consellera de
Presidència, Elsa Artadi.

Última hora | ERC decideix sobre la coalició amb Guanyem 
ERC estava celebrant ahir al vespre, al tancament d’aquesta edició, l’assemblea que havia

de donar llum verda o no a l’acord amb Guanyem per presentar-se conjuntament a les
eleccions municipals. Línia Nord oferirà avui al web l’última hora d’aquesta assemblea.
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Alba Carmona posa 
el flamenc al Dia d’Andalusia
CULTURA4La cantant barce-
lonina Alba Carmona va ser
l’encarregada de posar el fla-
menc a l’acte institucional pel
Dia d’Andalusia, que organitza
cada any l’Ajuntament de Ba-
dalona. L’artista va mostrar tot
el seu talent pel cante al Teatre
Blas Infante, en un acte que
commemorava el referèndum
de l’any 1980 que va donar au-
tonomia plena a Andalusia.

Carmona és una de les can-
tants de flamenc més importants
de l’escena catalana. S’ha mogut
durant anys entre els sons de les
diferents músiques populars i la
música moderna i ha pujat en
nombrosos escenaris amb ar-
tistes de gran renom, com el sa-
xofonista Perico Sambeat, el pia-
nista Chano Domínguez, el quar-
tet Las Migas o el compositor
Mauricio Sotelo.

Jorge Javier Vázquez farà 
el pregó de les Festes de Maig
FESTES4El presentador de te-
levisió badaloní Jorge Javier
Vázquez va ser presentat aquest
dimecres com el pregoner de les
pròximes Festes de Maig, que se
celebraran el 3 de maig. “És
molt important per a mi ser
amb vosaltres en un dia tan im-
portant per a la nostra ciutat”,
assenyala el presentador en un
vídeo que van fer públic ahir per
anunciar que seria l’encarregat
de fer el pregó.

Aquest any, el dimoni que es
cremarà a les festes serà una
al·legoria contra el llançament de
residus al mar. La il·lustradora
Anastasia Druzhininskaya ha
estat la guanyadora del 21è con-

curs Crema’l tu!, el concurs que
convoca l’Ajuntament per se-
leccionar el disseny del Dimoni
que es crema la nit de Sant
Anastasi. 

La figura escollida, anome-
nada El Dimoni del mar, està
formada per diversos residus
de plàstic que utilitzem habi-
tualment en la nostra vida dià-
ria (envasos, elements de plàs-
tic, canyetes, etc.) i està erigida
sobre una petxina que sura so-
bre el mar. 

L’encarregat de fer realitat
aquest disseny serà Ramon de
los Heros, membre del jurat,
artista plàstic i especialista en
construcció d’escenografies.

CULTURA4La solidaritat serà
el fil conductor de la recta final
del 19è Festival Internacional
de Màgia Memorial Li-Chang de
Badalona, que tancarà aquest
cap de setmana la seva progra-
mació. Diumenge tindrà lloc al
Teatre Blas Infante la ja tradi-
cional Gala Solidària de Màgia,
que en aquesta ocasió recaptarà
fons per al projecte Solidarimà-
gia, una iniciativa per portar es-
pectacles de màgia als barris
més desfavorits de Dakar i a les
poblacions marginals properes a
la capital del Senegal, com Pal-
marin o l’illa de Mar Lodj.

L’acte té un preu de 5 euros,
que anirà a parar íntegrament a
aquest projecte solidari. La gala
estarà protagonitzada per un
planter de joves mags i magues
catalans, com les Magic Girls, el
Màgic Martini i Xavier Garcia.
L’espectacle el presentaran Lluis
C. Blesa i Màgic Bel.

A més, a l’edició d’enguany es
presentarà també a l’escenari
del Blas Infante el guanyador de
la primera edició del Premi Jove
Li-Chang (que es va lliurar en la
darrera edició del Festival de
Màgia Jove de Barcelona), Ál-
varo Cortés. Aquest jove artista
ha rebut entrenament personal
i especialitzat per part de mags

professionals durant la seva re-
sidència a la ciutat, un entrena-
ment que li ha servit per perfec-
cionar la tècnica i l’actuació.

FINAL DE LA PROGRAMACIÓ
La Gala Solidària posarà el punt
final a la 19a edició, però el fes-
tival va omplir Badalona amb la
seva màgia al llarg de tota la set-
mana passada. 

El plat fort, com cada any,  va
ser la Gala Internacional de Mà-
gia, que va tenir lloc al Teatre Zo-
rrilla del 22 al 24 de febrer. Du-
rant aquests dies van desfilar per

l’escenari badaloní diversos il·lu-
sionistes i artistes internacio-
nals de gran nivell, com el por-
to-riqueny Reynold Alexander, el
qual va fer un número arriscat
que consistia a atrapar amb la
boca una bala disparada amb
una arma de foc real, i la xinesa
Huang Zheng, que va mostrar al
públic el seu espectacle d’efectes
visuals, plens de tendresa.

Divendres passat, a més, el fes-
tival vaentregar la menció hono-
rífica a Toni Cachadiña, per la
seva afició a l’il·lusionisme des de
fa més de 60 anys.

Les Magic Girls són unes de les joves promeses del festival. Foto: Ajuntament

El Festival de Màgia tancarà la
seva 19a edició amb solidaritat
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Detenen un home per abusar
d’una menor en un prostíbul

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra investiguen la mort a
Badalona d’un home de 39 anys
i originari de Guinea Bissau. Poc
després de les 11:40 hores de diu-
menge passat, els Mossos van re-
bre l’avís que hi havia una per-
sona ferida a la via pública. En
arribar al lloc dels fets, els Mos-
sos van trobar la víctima ferida
per arma blanca (possiblement
un ganivet) davant d’un portal
d’un edifici a Badalona.

Els efectius del Sistema d’E-
mergències Mèdiques (SEM)
van intentar estabilitzar la per-
sona, però aquesta finalment
va morir. Els agents de la Regió
Metropolitana Nord encara in-
vestiguen els fets i intenten lo-
calitzar el presumpte autor.

Mor al carrer un
home per ferida
d’arma blanca

SEGURETAT4Agents dels Mos-
sos d’Esquadra van detenir el
passat 12 de febrer un home, veí
de Badalona, com a autor de tres
delictes de robatori amb intimi-
dació, tots tres comesos en el ma-
teix establiment comercial de
la ciutat.

Els tres robatoris els va fer a
la mateixa franja horària, entre
les 18:00 i les 19:00 hores, al ma-
teix establiment comercial i sem-
pre amb el mateix empleat com
a víctima. El detingut amenaça-
va l’empleat dient-li que trauria
un ganivet i li clavaria si no li do-
nava els diners. Es calcula que el
botí total dels tres atracaments
suma uns 1.000 euros. 

El detingut va passar a dis-
posició judicial el passat 15 de
febrer i va ingressar a presó per
ordre del Jutjat de Guàrdia de
Badalona.

Detingut per
robar tres cops 
al mateix comerç

SOCIETAT4Agents de la Policia
Nacional van alliberar el cap
de setmana passat una menor de
15 anys que treballava en un
prostíbul de Badalona quan,
presumptament, estava sent víc-
tima d’abusos sexuals per part
d’un home de 78 anys. Segons el
comunicat de la policia, l’home
va amenaçar la noia amb difon-
dre públicament uns vídeos ín-
tims de la seva germana si no ac-
cedia a complir les seves exi-
gències sexuals.

Els agents van localitzar el
presumpte agressor en una de
les habitacions del prostíbul,
mentre que la noia la van trobar

completament nua i amagada
dins d’un armari. “En ser des-
coberta, va informar als policies
que l’ancià l’havia portat al lloc
per realitzar pràctiques sexuals,
obligant-la a tancar-se a l’ar-
mari en detectar la presència po-
licial dins de l’establiment”, as-
senyala el comunicat policial. 

El local on es va trobar aques-
ta menor anunciava els seus
serveis per internet. Dins de l’es-
tabliment es van localitzar sis do-
nes més, indocumentades, les
quals vivien amuntegades en
una petita habitació en condi-
cions insalubres. “Havien d’estar
permanentment disponibles per

als seus clients”, apunta el co-
municat de la Policia Nacional.

A més del presumpte pede-
rasta que va ser trobat a l’habi-
tació amb la noia de 15 anys, tam-
bé van ser detinguts els dos res-
ponsables del prostíbul, els quals
s’encarregaven de controlar les
dones i cobrar pels serveis i als
quals se’ls imputen delictes de
prostitució i contra els drets dels
treballadors. A l’home de 78 anys
se l’imputen delictes d’abús se-
xual i corrupció de menors.

El regidor del PP, Xavier Gar-
cía Albiol, ha exigit a l’Ajuntament
que es presenti com a acusació
popular contra els detinguts.Fotograma del vídeo gravat pels agents dins el local. Foto: Policia Nacional
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Santa Coloma

PLE4La convocatòria del 8 de
març, l’aprovació del Pla d’Ins-
pecció Fiscal i la construcció de
48 habitatges per a la tercera
edat van ser els temes més des-
tacats del darrer Ple municipal,
que va tenir lloc dilluns. 

El govern municipal va retre
comptes de l’aprovació definitiva
del projecte de rehabilitació de
l’antiga escola Miguel Hernández,
on es construiran 48 habitatges
i un centre de dia per a persones
més grans de 65 anys. L’edifici de
més de 5.000 metres quadrats
tindrà tres plantes i es preveu
que pugui estar finalitzat el ge-
ner de 2020. L’Ajuntament
anunciarà els pròxims mesos
les condicions que s’hauran de
complir per accedir a una plaça.

El Ple de dilluns va aprovar
també el Pla General d’Inspecció
Fiscal per al 2019 amb els vots
del PSC, Cs i PP, així com les abs-
tencions de GE-ICV-EUiA i Som
Gramenet.

A més, l’Ajuntament es va
adherir a la commemoració del
Dia Internacional de la Dona,
com una jornada de “defensa
dels drets de les dones”, així com
a la convocatòria de vaga laboral,
consum, cures i educativa con-
vocada pel moviment feminista.

DEBAT SOBRE EL CIVISME
Un dels punts de debat va ser la
moció presentada per Cs, en la
qual demanava la creació d’una
ordenança de civisme per “ga-
rantir la convivència als barris de

Santa Coloma”. Aquesta moció,
que no va aconseguir aprovar-se,
arribava com a resposta a la
campanya de civisme presenta-
da la setmana passada per l’A-
juntament i que va ser fortament
criticada per Cs. 

“Creiem que la pedagogia és
necessària, però, de la mateixa
manera, creiem que sense san-
cions, la lluita contra l’incivisme
es queda només en una mera
campanya informativa sense re-
sultats palpables”, va assegurar
el regidor de Cs, Dimas Gragera. 

El Ple va aprovar l’adhesió a la vaga feminista. Foto: Ajuntament

El Festival Fursa va tenir lloc el cap de setmana passat. Foto: Som Gramenet

L’Ajuntament s’adhereix 
a la vaga feminista del 8-M

» El Ple municipal va donar llum verda a l’aturada laboral feminista
» El govern va retre comptes de les obres d’habitatges per a gent gran

Santa Coloma commemora 
la lluita del poble sahrauí

CULTURA4L’entitat Santa Co-
loma amb el Sàhara va celebrar
dissabte passat el Festival Fur-
sa, una jornada solidària per
commemorar els trenta anys de
la lluita del poble sahrauí i per re-
captar fons per ajudar les asso-
ciacions que treballen sobre el te-
rreny amb aquesta població.

L’esdeveniment es va cele-
brar a Mas Follonar i va comp-
tar amb diverses activitats, des
de les 11 del matí fins passada la
mitjanit. El plat fort van ser les
diverses actuacions musicals
que van tancar el festival, com les

de El Toni, El Pako & El Chris-
tian, De La Carmela i Sedinho’s
Sound, que va ser l’encarregat de
fer ballar tothom. 

També van tenir lloc activitats
com l’exposició de fotografia Re-
siliència, de la fotògrafa Aurora Pa-
dilla; un taller de ioga solidari i
d’activitats infantils, i una paella
solidària que va servir per recap-
tar fons per donar suport a la llui-
ta del poble sahrauí. 

A més, també es va projectar
el documental 3 Càmeres Roba-
des i es va fer una xerrada per ex-
plicar la situació actual al Sàhara.

Els propietaris hauran d’oferir
lloguer social, avisa la PAH

HABITATGE4La PAH dona un
toc d’atenció als jutges i advocats
i els recorda que la llei catalana so-
bre el dret a l’habitatge torna a ser
vigent. A Santa Coloma de Gra-
menet, una trentena de persones
es va concentrar als jutjats del mu-
nicipi per celebrar que el Tribunal
Constitucional va desestimar el re-
curs del govern espanyol a dos
dels articles de la Llei 24/2015, la
qual es va aprovar arran d’una Ini-
ciativa Legislativa Popular, im-
pulsada per la PAH.

Els membres de la PAH Gra-
menet van entregar, a través del

registre judicial, un comunicat al
jutge degà de Santa Coloma on
assenyalen que a partir d’ara els
grans tenidors que tinguin hi-
poteques i execucions hipote-
càries en marxa estaran obli-
gats a oferir un lloguer social a les
famílies vulnerables abans que si-
guin desnonades.

A més, subratllen des de la
PAH que a partir d’ara les admi-
nistracions hauran de fer els trà-
mits per a la cessió obligatòria dels
habitatges buits en mans de grans
tenidors, una feina que fins ara no
s’ha fet, segons l’entitat.

L’esquerra colomenca debat
sobre política ambiental

MEDI AMBIENT4El recentment
constituït grup ecologista Re-
bel·lió o Extinció mantindrà avui
la seva primera reunió oficial
amb els grups municipals de
Santa Coloma i ho farà en un for-
mat de debat obert. 

L’acte se celebrarà al Pompeu
Lab i comptarà amb la partici-
pació de representants de tots els
partits d’esquerra del municipi
(PSC, Som Gramenet, En Comú
Podem i ERC). El debat estarà

moderat per la periodista de La
República Sara Muñoz. 

L’objectiu és definir les diver-
ses línies d’acció política munici-
pal en contra del canvi climàtic que
els partits hauran de prendre a
partir de la pròxima legislatura. La
idea, segons expliquen des del
grup ecologista, és transmetre als
grups municipals les seves in-
quietuds i perfilar les propostes
ecològiques que aniran  als pro-
grames electorals dels partits.

Salut | Donació de plasma a l’hospital Esperit Sant
El Banc de Sang i Teixits va organitzar ahir la primera campanya de donació de plasma
a l’hospital Esperit Sant. El plasma és un component de la sang del qual s’obtenen pro-
teïnes com la immunoglobina que són imprescindibles per tractar algunes malalties.
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

Pàgines especials
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MEMÒRIA HISTÒRICA4Els afu-
sellats i les afusellades al Camp de
la Bota durant la dictadura fran-
quista ja tenen el seu espai de me-
mòria. Els ajuntaments de Sant
Adrià i de Barcelona van presen-
tar diumenge el nou espai me-
morialístic de l’antic mur d’afu-
sellaments que va quedar sub-
mergit amb les obres del Fòrum:
un mural amb els noms i cog-
noms de les 1.706 persones exe-
cutades entre el 1939 i el 1952. 

El projecte, organitzat prin-
cipalment per l’Ajuntament de
Barcelona, s’emmarca en la com-
memoració del vuitantè aniver-
sari de l’entrada de les tropes
franquistes a Barcelona i Sant
Adrià, així com de l’inici de la re-
pressió sistemàtica i de les exe-
cucions sumaríssimes.

El ‘Parapet de les executades
i executats 1939-1952’ (nom que
s’ha posat a l’espai memorial) és
obra de l’artista Francesc Abad
i és en un mur del parc del Fò-

rum, a Sant Adrià. La inaugura-
ció va comptar amb les actua-
cions musicals d’Andrea Motis,
Rusó Sala, Sabor de Gràcia i
Brodas Bros, així com amb les
paraules de l’alcalde adrianenc,
Joan Callau, i l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, els quals
van fer ofrenes florals.

També s’hi va convidar fa-
miliars de les persones afusella-
des i l’activista sabadellenca an-

tifranquista durant la dictadura
María Salvo. 

ACTE DE MEMÒRIA D’ERC
Per la seva banda, la formació lo-
cal d’ERC celebrarà aquest dis-
sabte al Fòrum el seu tradicio-
nal acte de memòria als afuse-
llats i afusellades del Camp de la
Bota. La consellera de Justícia,
Ester Capella, participarà a l’ac-
te en representació del Govern. 

Sant Adrià i Barcelona van retre homenatge a les víctimes. Foto: Aj. Barcelona

Homenatge a les persones
executades al Camp de la Bota
» Un mural recull els noms dels 1.706 afusellats durant el franquisme

» El memorial és al Fòrum, on aleshores hi havia el mur d’afusellaments

Un nou espai verd per unir la
Mina i el Besòs amb el Fòrum
URBANISME4Ja s’ha posat la
primera pedra del Parc del Cam-
pus Diagonal-Besòs. Dimarts,
l’alcalde Joan Callau, la presi-
denta del Consorci del Campus
Diagonal-Besòs, Janet Sanz, i el
primer tinent d’alcaldessa de
Barcelona, Gerardo Pisarello,
entre altres autoritats, van donar
llum verda a les obres de cons-
trucció d’un espai verd de 20.000
metres quadrats que connectarà
els barris del Besòs i la Mina amb
el port del Fòrum i les platges.

A més del nou espai verd, que
s’espera que pugui estrenar-se a
finals d’aquest any, les obres
comprendran també una nova
residència per als estudiants,
professors i investigadors de les
universitats del voltant. Aques-
ta residència tindrà 300 places,
serà sostenible i funcionarà amb
plaques solars i altres mesures
d’eficiència energètica. També
s’impulsarà un espai per a em-
prenedors i la projecció d’un es-
pai per a l’economia verda.

RESIDUS4El Consell Metropo-
lità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona va aprovar dimarts el
Programa Metropolità de pre-
venció de residus i gestió de re-
cursos i residus municipals 2017-
2025 (PREMET25). Aquest pla
està inclòs dins de l’Acord Me-
tropolità per al residu zero i re-
cull, entre altres aspectes, la re-
ducció de la incineració de resi-
dus, un fet que comportarà la
clausura d’un o dos dels forns de
la incineradora de Sant Adrià.

Tot i aquest objectiu, els grups
ecologistes i la plataforma veïnal
AireNet van demanar una hora
abans del Consell Metropolità que
ajornessin l’aprovació del PRE-
MET25, ja que, segons les entitats,
incompleix les normes de la UE.

La principal crítica de les
entitats veïnals i ecologistes es
deu al fet que “la llei europea es-
tableix amb total claredat que la
recuperació de la matèria dels re-
sidus és preferent sobre la recu-
peració de l’energia” i, en canvi,

el pla de residus metropolitans
“no només accepta i proposa la
crema de residus orgànics a la in-
cineradora de Sant Adrià, sinó
que permetrà seguir incinerant
els residus” fins al 2025.

No obstant això, el docu-
ment aprovat per l’AMB esta-
bleix que l’actual model basat en
els ecoparcs s’abandonarà de
forma progressiva i aquestes
plantes s’especialitzaran en trac-
taments concrets, sobretot pel
que fa a matèria orgànica.

L’alcalde Joan Callau ha inaugurat les obres. Foto: Aj. Sant Adrià

Un grup de veïns es va manifestar contra el pla de residus de l’AMB. Foto: AireNet

Contra el pla de residus

Salut | La regeneració del Besòs, beneficiosa per a la salut
Un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona ha conclòs que el Parc Fluvial del Be-
sòs evita fins a set morts l’any i permet estalviar-se 23 milions d’euros en despesa en sa-
lut pública. El parc del Besòs és un dels més importants de la metròpolis de Barcelona.
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Montgat | Tiana

Convoquen la primera
audiència pública ciutadana
MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat celebrarà el pròxim 18
de març la primera audiència
pública ciutadana del municipi.
Els veïns i veïnes de Montgat po-
dran participar-hi en nom pro-
pi o en representació d’entitats,
associacions o col·lectius del po-
ble, sempre que sol·licitin la in-
tervenció a l’Ajuntament.

Les persones que vulguin
proposar temes per tractar-los
poden presentar les seves pro-
postes a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC) o de manera elec-
trònica a través de la pàgina

web municipal. Dos dies abans
de la data de l’audiència es pu-
blicarà al Tauler d’Edictes l’ordre
del dia amb els temes que es
tractaran a l’audiència.

Les sol·licituds d’intervencions
de la ciutadania s’avaluaran tenint
en compte que el nombre màxim
de sol·licituds d’intervenció en
una audiència pública és de vuit i
que la concreció de la pregunta ha
de ser d’un assumpte de compe-
tència municipal, entre altres con-
dicions que s’especifiquen al re-
glament de participació ciutada-
na de l’Ajuntament de Montgat.

Una quinzena de veïns i veïnes
dels Vessants de Tiana han fet una
denúncia col·lectiva contra Mo-
vistar pels problemes de connexió
4G que tenen a la seva urbanitza-
ció. El president de l’Associació de
Veïns dels Vessants, Carles Cam-
pos, explica a Línia Nord que
aquests problemes amb la xarxa
de telefonia i la connexió a inter-
net mòbil no són exclusius de la
seva urbanització, sinó que afec-
ten tot el municipi.

Campos assenyala que any
rere any han anat perdent co-
bertura de forma gradual des del
2007, moment en el qual es va
fer el canvi de freqüència a l’es-
pectre radioelèctric per donar a
la telefonia 4G l’espai que abans
tenia la TDT. El president de
l’entitat veïnal assegura que van
contactar en diverses ocasions
amb el servei d’assistència de
l’empresa de Telefónica i es van

trobar que “ells no assumien el
problema com a seu”.

Arran d’aquesta manca de so-
lució, l’associació va acudir a l’o-
ficina d’atenció ciutadana de l’A-
juntament, que és qui ha traslla-
dat la denúncia col·lectiva dels
veïns directament a l’empresa
que s’encarrega de la gestió de les
infraestructures de telecomuni-
cacions de Movistar: Telxius.

El problema, segons detalla
Campos, és que l’antena que dona
cobertura a Tiana s’ha quedat
“massa petita” a causa del crei-
xement de la població en els úl-

tims anys. L’Ajuntament ja ha fet
un estudi per instal·lar dues an-
tenes més al poble, però, segons
els veïns, “Telxius pressiona l’A-
juntament per aconseguir uns
privilegis al municipi per ins-
tal·lar les antenes”. 

El consistori ha decidit no ce-
dir davant l’empresa i donar su-
port a la denúncia veïnal. Com que
el problema només és amb Mo-
vistar (la resta d’operadors fun-
cionen perfectament), l’entitat ha
demanat als veïns que no con-
tractin aquesta empresa mentre
no resolguin el problema.

L’antena de Movistar ja no dona l’abast per cobrir Tiana. Foto: Arxiu

És la primera vegada que se celebra l’audiència pública. Foto: Ajuntament

Veïns dels Vessants denuncien
Movistar per la mala cobertura
Augusto Magaña
TIANA

Política | Salvador Bosch, cap de llista de la CUP de Tiana
L’assemblea local de la CUP va escollir fa una setmana Salvador Bosch com a cap de llista
per a les eleccions municipals. En declaracions a La Local, Bosch va explicar que les seves

prioritats seran les polítiques d’habitatge i acabar amb la fugida dels joves del poble. 
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Esports

Tornada a la competició de la mi-
llor manera. Mireia Belmonte
va reaparèixer dissabte passat a
Mataró guanyant el Campionat
d’Espanya de 5.000 metres a la
piscina del CN Mataró. La ba-
dalonina, que durant l’estiu pas-
sat i part de la temporada havia
estat fora de combat per molès-
ties, va tornar a exhibir un bon ni-
vell en aquesta prova de resis-
tència, una de les seves especia-
litats durant l’estatal de llarga dis-
tància, disputat a la capital del
Maresme. Aquesta és la tercera
vegada que la nedadora és la
millor d’Espanya en la distància.

Belmonte va tornar a entre-
nar amb el seu equip, l’UCAM
Fuensanta, a principis d’any, i en
poc més d’un mes i mig ha acon-
seguit el nivell per proclamar-se

campiona estatal. La badalonina
va aturar el cronòmetre en 56 mi-
nuts, 30 segons i 36 centèsimes,
una marca mig minut inferior a
la del seu millor temps en aques-
ta prova. Jimena Pérez i María
Vilas van acompanyar Belmon-
te al podi.

Des de dos dies després d’a-
questa victòria, dilluns passat,

Belmonte i altres nedadors (com
Andrea Prades, Jimena Pérez o
Miguel Durán, entre altres) estan
concentrats a Sierra Nevada amb
l’equip tècnic de la selecció es-
panyola (amb Fred Vergnoux al
capdavant) per continuar amb la
preparació del Campionat d’Es-
panya de primavera que el dis-
putarà a l’abril a Sabadell.

La badalonina, al podi de Mataró. Foto: RFEN   

Belmonte reapareix guanyant
el títol estatal de 5.000 metres
» És la tercera vegada que la badalonina guanya la competició

» La prova es va disputar dissabte passat a la piscina del CN Mataró

L’Industrias rescata un punt
de la visita al Valdepeñas

Segon empat con-
secutiu. L’Indus-
trias Santa Coloma
d’Óscar Redondo

continua acumulant punts (tot i
que de mica en mica, mentre el
play-off es complica) i dissabte
passat va empatar en la seva vi-
sita a la pista del Viña Albali Val-
depeñas (3-3).

Els andalusos, necessitats de
punts (són el primer equip fora
del descens) van aprofitar l’alè de
la seva afició per marcar dos
gols en un tres i no res abans del
descans, obra de Dani Santos.

Els colomencs retallarien el
seu desavantatge gràcies a un au-
togol de José Mario, però Santos
aconseguiria arrodonir la seva
gran tarda amb el tercer gol. A
partir del minut 30, però, el
matx va ser un monòleg de l’In-
dustrias, que empataria en tres
minuts gràcies a Cardona i Xim-
binha; l’equip va fregar la victò-
ria, però aquesta no va arribar.

L’equip descansarà aquest
cap de setmana, quan es juga la
Copa, i podrà preparar a cons-
ciència el pròxim partit a Bada-
lona, contra el Movistar Inter.

L’Adrianenc visita un
Torrelavega en hores baixes

Després d’aconse-
guir la segona vic-
tòria en les tres da-
rreres jornades, un

Adrianenc eufòric visitarà, demà
passat a dos quarts de sis de la
tarda, la pista d’un històric com
el Balonmano Torrelavega. 

L’expedició lila voldrà man-
tenir la seva bona ratxa de re-
sultats a Cantàbria contra un
equip que només ha sumat dos
punts en les darrere quatre jor-
nades (dos empats i dues derro-
tes), cosa que ha provocat que es
despengi del segon, el Barça B

(tot i que el filial blaugrana no pot
pujar de categoria en cap cas).

ES FAN FORTS A CASA
I és que dissabte passat, els de
Lorenzo Rueda van aconseguir la
segona victòria consecutiva a la
Verneda, en un partit molt ajus-
tat contra el Novás (28-27) amb
remuntada inclosa en el tram fi-
nal de la segona part, després que
els liles arribessin a perdre per
tres al minut 45.

Alejandro Rodríguez, amb
cinc gols, va ser el màxim ano-
tador del conjunt adrianenc. 

Santa Coloma | La Fundació Grama vol mantenir la bona ratxa
La Fundació Grama ha sumat, per tercer cop en aquest curs, quatre punts consecutivament, de

manera que els colomencs volen mantenir la seva bona dinàmica. Per fer-ho, hauran de guanyar
aquest diumenge al migdia contra un altre equip que també està en forma, la UE Sant Andreu.

Pau Arriaga
BADALONA

Objectiu assolit: el CTTB
segella la permanència

La victòria a les Bor-
ges Blanques (2-4)
combinada amb la
derrota de l’Escala

(contra el CN Marató) ha permès
que el primer equip del Club
Tennis Taula Badalona hagi
aconseguit el gran objectiu de la
temporada: la permanència ma-
temàtica a la Divisió d’Honor
masculina quan encara falten
cinc jornades perquè la tempo-
rada 2018-19 arribi a la seva fi.

D’aquesta manera, els bada-
lonins afrontaran les darreres da-
tes de la competició sense cap
pressió i amb la possibilitat real
d’acabar entre els tres primers i
disputar, de nou, el play-offd’as-
cens a la Superdivisió.

La primera d’aquestes jor-
nades serà demà passat, a partir
de les 11 del matí, quan els ba-
dalonins rebran la visita d’un
Vasa Arroyo-Cdo que ja ha per-
dut la categoria.
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Encara invicte sota
la direcció de Juan-
jo García, un CF
Badalona revitalit-
zat, amb una gran

ratxa de resultats i que ha tornat
a aconseguir una certa distància
sobre la zona de descens visita-
rà, diumenge a les 12 del migdia,
el Camp d’Esports del Lleida Es-
portiu. Serà, sense dubte, el par-
tit a domicili més dur des de l’a-
rribada de García a la banqueta
escapulada. En l’únic precedent
contra equips del play-offde les
darreres jornades, el Bada va
derrotar el Cornellà (1-0).

L’equip, a més, ha recuperat
la solidesa defensiva i només ha
encaixat un gol en les darreres
cinc jornades, en la victòria al
camp de l’Atlético Levante (1-2).
Al davant, però, tindrà un dels
millors atacs de la categoria, el se-
gon màxim golejador amb 38
dianes, i referents ofensius com
Juanto Ortuño o el camerunès

Jean-Marie Dongou, format al
planter del Barça. Al conjunt del
Segrià també hi ha l’ex escapulat
Moussa Bandeh.

UN MATÍ ESPÈS
El matx a la Terra Ferma arriba
després d’un dels partits més
poc fluids de les darreres setma-
nes, que va acabar sense gols di-

umenge passat contra l’Olot al
Municipal. Després d’un tram
inicial de domini del conjunt de
la Garrotxa (Morales va salvar un
gol gairebé cantat al minut cinc de
partit), García va recompondre la
defensa, optant de nou per una
fórmula de tres centrals, que van
fer impossible que els visitants
tinguessin ocasions de gol.

Els escapulats tornen a somriure a la lliga. Foto: Eloy Molina

Examen de nivell: 
el CF Badalona visita el Lleida

Reunió dels herois de Tel-Aviv
després d’un quart de segle

El pròxim 21 d’abril es
compliran 25 anys d’un
dels dies més grans de la
història del Joventut i,

per extensió, de la ciutat i del bàs-
quet del país. Aquell dia, al pa-
velló Yad Eliyahu de Tel-Aviv, el
conjunt verd-i-negre, entrenat
per Zeljko Obradovic, aconseguia
guanyar la Lliga Europea (l’actual
Eurolliga) derrotar l’Olympia-
kos del Pireu per 59-57.

Bona part de la plantilla que
va aconseguir la gesta (com l’ex-
president Jordi Villacampa, l’ac-
tual màxim dirigent verd-i-negre
Juanan Morales, Ferran Martí-
nez, els germans Rafa i Tomàs
Jofresa o el nord-americà Cor-
nelius Corny Thompson, autor

del triple decisiu a Israel) van
reunir-se sobre el parquet de
l’Olímpic i van fer-se una foto-
grafia que Villacampa va com-
partir al seu perfil de Twitter amb
el text “Equip de llegenda. Avui
ens hem tornat a retrobar. Pri-
mer equip català que va conse-
guir aquest títol. Campions d’Eu-
ropa al 1994. Fa 25 anys.! Amics
per sempre!”.

L’ACB TORNA DIUMENGE
Mentrestant, els jugadors del pri-
mer equip ja preparen el retorn a
l’ACB, després de l’aturada per la
Copa i per la darrera finestra
FIBA del curs. Els de Carles Du-
ran visitaran, aquest diumenge, la
pista del Fuenlabrada.

L’UBSA guanya el derbi 
i segueix perseguint el Mollet
BÀSQUET4El tercer derbi de la
temporada es va tenyir de ver-
mell. L’UBSA de Mario Lousame
arribava al partit contra el Sant
Josep com a clar candidat a la
victòria, i no va fallar davant la
seva afició al Ricart (97-79). El
triomf permet que el conjunt
adrianenc mantingui la seva per-
secució del CB Mollet, el segon,
que també va fer els deures en la
seva visita a Andorra.

El conjunt vermell, que ha re-
cuperat la seva millor versió des-
prés de la Final a Quatre de la Lli-
ga Catalana EBA, va haver de tre-
ballar de valent per derrotar un
Sampep molt combatiu, i no va
poder cantar victòria fins al dar-

rer període. Jaume Lobo i Albert
Serra, amb 21 i 20 punts respec-
tivament, van ser els referents
ofensius dels homes de Lousame,
mentre que Luis Enrique Gon-
zález i Seth Goodman van pro-
tagonitzar les actuacions indivi-
duals més destacades per part del
conjunt badaloní.

La lliga encara el seu penúl-
tim mes de competició regular a
partir d’aquest cap de setmana.
Els adrianencs afrontaran un
nou episodi de la seva persecu-
ció als molletans diumenge a la
tarda a la complicada pista del
BBA Castelldefels, mentre que el
Sant Josep rebrà el SESE de
Barcelona al Centre Parroquial.

» Els de Juanjo García afronten el desplaçament en un gran moment
» Els escapulats van empatar sense gols a l’últim partit contra l’Olot

Cara i creu per a Seagull i Sant
Gabriel a la Segona femenina
FUTBOL4Una de freda i una
de calenta. El Seagull va tornar a
guanyar una setmana després de
patir la segona derrota de l’any,
mentre que el Sant Gabriel va
deixar escapar tres punts contra
el Pallejà al Ruiz Casado.

Les gavines, que venien de
patir una derrota a Lleida que els
ha costat la primera posició, van
tornar a demostrar la seva for-
talesa a casa contra el Son Sar-
dina (4-0). Xènia Royo, Pilar
Garrote (per partida doble) i
Sara Serna, amb un golàs d’es-
peró a la recta final del matx, van

ser les anotadores del conjunt de
Jordi Ferrón, que aquest diu-
menge visitarà el camp d’un Es-
panyol B en hores baixes.

El Sangra, per la seva banda,
va perdre el quart partit de la
temporada a casa, en aquest cas
contra un rival que ocupa posi-
cions de descens, el Pallejà (1-2).
El partit, de fet, es va posar de
cara per a les adrianenques amb
un gol de Laura Chamizo, però
les baixllobregatines remunta-
rien. L’equip, que segueix sisè, vi-
sitarà el camp de l’AEM aquest
diumenge al migdia.



21 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 28 de febrer del 2019



| 22

Llibres Teatre

El nou disc de Porto Bello, L'ull de la tem-
pesta (Música Global, 2019), ja és al ca-
rrer. La jove banda està preparada per
donar el tret de sortida a la gira de pre-
sentació, que començarà a la sala Apolo
de Barcelona el pròxim 10 d'abril.
Aquest estiu serà intens per als d'Altafu-
lla, que passaran de ben segur pels prin-
cipals festivals i festes majors del país.

Música Pelis i sèries

L'ull de la tempesta
Porto Bello

Literatura per a famílies
Un any més i ja en van nou arriba la gran cita de la literatura
i de les arts infantils i juvenils a Barcelona, el FLIC, un festival

d’experiències i creació literària per gaudir de la literatura i
les arts. Del 2 al 23 de març tindran lloc les propostes per a

famílies en els grans equipaments culturals de referència de
la ciutat: Museu del Disseny de Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Mercat de les Flors, MACBA i Filmoteca

de Catalunya. El primer punt d’interès serà el 2 i 3 de març al
Mercat de les Flors amb l’espectacle de dansa Ballar és cosa

de llibres. Trobareu més informació a la web del FLIC.  

B E R T O  R O M E R O

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un humorista i actor reconegut
Es va fer famós al programa d’Andreu Buenafuente

Presentar nous capítols de la seva sèrie 
‘Mira lo que has hecho’ estrena nova temporada

L’actor agraeix la resposta del públic
Molts espectadors han vist tots els capítols en pocs dies

QUÈ HA FET?

Dues famílies es troben a Lapònia per
celebrar Nadal i esperar l’arribada del
Pare Noel. Però la revelació d’un secret
trastocarà el que havien de ser unes
vacances idíl·liques. Aquesta comèdia
ens parla i ens fa reflexionar amb hu-
mor i intel·ligència sobre la veritat i la
mentida i l’educació dels fills.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

Llibre guanyador dels Jocs Florals de
Barcelona del 2018. L’escriptor mallor-
quí torna a la seva poesia vital, sensual
i intuïtiva amb aquest poemari, amb el
qual es consagra com una de les veus
més importants de la poesia en català.
Al llibre, de Cara, establert a Manacor
des del 1967, repassa diverses medita-
cions escrites des del port on viu.

Quaderns del port
Hilari de Cara

Ruth Bader Ginsburg és una jove advo-
cada i mare que, amb l’ajuda del seu
marit, lluita per aconseguir la igualtat
entre dones i homes en el món del
dret. El film se centra en dues dècades
de la seva vida (entre 1950 i 1970). Poc
després, Ginsburg faria història sent la
segona dona que entraria a formar
part del Tribunal Suprem dels EUA.

Una qüestió de gènere
Mimi Leder

| Trials Rising Gold
Nova entrega de la saga d’Ubisoft per als fanàtics de les

motos de trial. La jugabilitat s’ha millorat de forma notable.

No t’ho perdis

Viu en línia

L’humorista Berto Romero viu un bon moment pro-
fessional. Per una banda, el programa de ràdio Nadie

sabe nadade la Cadena Ser, que comparteix amb
Andreu Buenafuente, fa anys que triomfa entre l’au-
diència i, per l’altra, la segona temporada de la sèrie
Mira lo que has hechoha aconseguit una bona aco-

llida entre el públic. Els nous capítols d’aquest úl-
tim projecte es van estrenar divendres 22 de febrer

a Movistar Series i molts espectadors van confes-
sar que durant el cap de setmana ja havien vist

tots els episodis. De fet, Romero va agrair la mara-
tó de la seva sèrie que havien fet molts seguidors
a través de les seves xarxes socials. Mira lo que has
hechoexplica l’experiència personal de Romero
en el món de la paternitat i compta amb ell ma-
teix com a protagonista de la trama. Una de les

novetats principals de la segona temporada és la
incorporació de Belén Cuesta i Núria Gago al re-

partiment d’actors i actrius de la sèrie.

Famosos

QUI ÉS?
La fitxa
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DIMECRES 6 DE MARÇ
19:00 Jordi Salvany s’encarregarà de fer un ac-

ció anomenada Serigrafia en directe, en el marc
de l’exposició que es pot visitar des del pas-
sat dia 12. / Espai Betúlia.

FINS AL 3 DE MARÇ
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar l’exposició L’Índia, habitatge i dignitat
organitzada per la Fundació Vicente Ferrer amb
les col·laboracions de l’Ajuntament i la Bi-
blioteca. / Biblioteca Can Peixauet.

DILLUNS 4 DE MARÇ
18:00 Torna a posar-se en marxa el curs de fi-

losofia per la pau, que organitza la Lliga dels
Drets dels Pobles. En aquesta sessió es trac-
taran les amenaces a les democràcies actuals.
Cal inscripció prèvia.

A PARTIR DE L’1 DE MARÇ
Matí-Tarda Dissabte es posa en marxa l’expo-

sició Controles?, una mostra acompanyada d’u-
na sèrie de tallers sobre els riscos de les dro-
gues i com prevenir-ne el consum. / Biblio-
teca Font de la Mina.

DISSABTE 2 DE MARÇ
Tot el dia Petits i grans podran gaudir de les ac-

tivitats de Carnestoltes. Al matí se celebra-
rà la festa infantil, mentre que la rua i a fes-
ta d’animació seran les propostes de la tar-
da i la nit. / Diferents carrers i places.

DIUMENGE 3 DE MARÇ
10:45 A partir de tres quarts d’11 del matí se ce-

lebrarà el Carnestoltes com cal, amb la rua que
recorrerà bona part dels carrers de la vila. /
Sortida des de la ronda 8 de març.

DIMARTS 5 DE MARÇ
09:30 En la pròxima edició de les caminades de

la gent gran, els participants hauran d’anar
a peu des de la vila fins a Sant Salvador de
Guardiola. Cal inscripció prèvia. / Sortida des
del poliesportiu municipal.

AVUI 28 DE FEBRER
19:00 Per posar el punt final a les activitats del

mes, aquesta tarda es farà una nova sessió del
Book club, el club de lectura en anglès. / Bi-
blioteca Can Baratau.

Dimecres que ve es posaran en mar-
xa les Jornades de la Dona amb un ta-
ller d’autodefensa per a joves. / Insti-
tut Thalassa.

Tot a punt perquè comencin 
les Jornades de la Dona 2019

A partir de dimecres 6 de març

Partit de bàsquet corresponent a la di-
vuitena jornada del grup 2 de la Copa
Catalunya masculina entre el CB San-
ta Coloma i el Maristes Ademar. / Pa-
velló Joan del Moral.

Derbi a la vista: el CB Santa
Coloma rep el Maristes Ademar

Diumenge 2 de març a les 19:30

L’escriptora i periodista Sílvia Soler i
Guasch torna a la ciutat per presentar
el seu darrer llibre, anomenat El fibló.
L’entrada a l’acte serà gratuïta. / Espai
Betúlia.

Sílvia Soler presenta 
‘El fibló’ a l’Espai Betúlia
Demà 1 de març a les 19:30

A partir de les set de la tarda es farà
una nova jornada esportiva oberta als
veïns, dirigida per DuetSports. / Parc
de Can Puigcarbó.

Una jornada esportiva a Can
Puigcarbó aquesta tarda
Avui 28 de febrer a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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