
OJD-PGD: 11.158 exemplars | redacció: 93 458 87 80 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t:  93 530 96 22 - publicitat@comunicacio21.com

10 anys

7/3/2019 · Núm. 288 · linianord.cat 
línianord  

AVANÇAMENT D’ENTREVISTA
L’alcalde de Sant Adrià, Joan 
Callau, diu que si el crematori fos
municipal el tiraria enrere pàg 13

MONTGAT pàg 14
Arxivada la querella contra
l’alcaldessa Rosa Funtané
pel referèndum de l’1-O

8 de març del 2019
Cap pas enrere



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 227 de març del 2019



3 | 

línianord.cat7 de març del 2019Reportatge

El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mo-
bilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el femi-
nisme ha permès que el seu dis-
curs s’hagi introduït a les institu-
cions i, sobretot, a la cultura po-
pular i a l’imaginari de bona part
de la societat.

Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment femi-
nista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, ela-
borat per l’observatori ciutadà Fe-
minicidio.net. Les dades d’a-
quests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Eu-
ropa”, explica la directora de l’in-
forme, Graciela Atencio. 

Tot i això, els números se-
gueixen sent inacceptables: a Ca-
talunya s’han registrat 163 assas-
sinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la pa-
rella i un de cada deu casos són fe-
minicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes co-
neguts”, subratlla Atencio.

EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contra-
restar aquest fenomen és fona-
mental “empoderar la societat ci-
vil” perquè faci “un rol actiu de pre-
venció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe. 

Un altre dels aspectes a tre-
ballar és el paper de les adminis-
tracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris inde-
pendents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat do-
cumentació a l’informe.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M. 

ANÀLISI4Mentre que les da-
des sobre feminicidis demos-
tren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gè-
nere a Catalunya són alar-
mants. De les denúncies pre-
sentades als jutjats de Barcelo-
na el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.

A més, el 40% de les de-
núncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que de-
nuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.

El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests ca-
sos “l’Estat és directament res-
ponsable i hauria d’indemnit-
zar la víctima”.

El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jut-
jats sobrecarregats de feina, as-
senyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la vio-
lència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD
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7 de març del 2019

El 8 de març de 2017, el feminisme va
aconseguir un fort impuls a nivell mundial
de la mà de la lluita contra la violència de
gènere i l’assetjament sexual. Van ser
moltes les dones de totes les condicions i
edats que van aixecar la bandera de la igu-
altat per a construir una societat més jus-
ta. Les més de 5 milions de dones que es
van mobilitzar a Espanya, segons les xifres
aportades pels sindicats, i un 82% de su-
port social, segons els sondejos, constaten
la importància d’aquesta jornada que va
marcar una nova fita en la història del mo-
viment feminista. Cal assenyalar, en
aquest sentit,  la forta presència interge-
neracional en aquestes mobilitzacions.

El feminisme modern a Catalunya té
els seus orígens en les primeres Jornades
Catalanes de la Dona, celebrades a Bar-
celona el juny de 1976. En aquestes jor-
nades van assistir prop de 3.000 dones
que militaven en partits d’esquerra i en
les associacions veïnals de recent creació.
Va ser a partir d’aquelles jornades que es
van impulsar les vocalies de dones a les
associacions de veïns i les secretaries de
la dona a CCOO i altres grups. Aquest mo-
viment actiu neix en l’última etapa del
franquisme i es nodreix de diverses llui-
tes i organitzacions de dones més enllà de
les fronteres de l’Estat espanyol; d’Itàlia,
França i els Estats Units.

Els moviments de lluita popular de les
acaballes del franquisme també van in-
fluir en el feminisme incipient i aquests
moviments van ser impregnats també de
les propostes feministes. A Badalona, el
naixement del feminisme a finals dels
anys setanta i principis del vuitanta està
vinculat a aquest procés.

El feminisme dels vuitanta a la ciutat
va tenir els seus orígens en la vocalia de
dones de l’Associació de Veïns de Sant
Crist, molt centrada en la lluita per acon-
seguir el primer centre de planificació fa-
miliar, i la decretaria de la dona de
CCOO, que va impulsar fortament que do-
nes treballadores fossin delegades sindi-
cals en els seus respectius llocs de treball.

La consideració per part de dones d’a-
quests dos col·lectius que s’havia de tre-
ballar des d’un nucli organitzatiu propi per

a defensar els drets de les dones i la seva
llibertat individual va propiciar la creació
d’un grup de dones d’abast de ciutat.
L’any 1982 es va crear el Grup de Dones
de Badalona (Grup de Dones Margarida
Xirgu), ubicat al carrer D. Pelai, 18. La in-
corporació de dones de la secretaria de do-
nes de CCOO,  de la vocalia de dones de
l’AV de Sant Crist, d’altres grups i dones
a títol individual va permetre donar for-
ma i impulsar aquesta nova organització
feminista a la ciutat. 

El Grup de Dones de Badalona va fun-
cionar de forma molt activa des de l’any
1982 fins al 1994. En aquest període es
va confeccionar un programa reivindi-
catiu de ciutat, es va recollir la defensa dels
centres de planificació familiar com a cen-
tres d’orientació sexual i d’atenció a la
dona, el dret a l’anticoncepció, el dret al
propi cos, el dret al divorci no culpós, els
centres d’urgència per a la dona, les gu-
arderies municipals, les lluites contra la
violència de gènere, el dret a l’avortament
i la formació d’adults.

Amb les dones de Nova Lloreda, la vo-
calia de dones de l’AV Sant Antoni de Lle-
fià i l’Estel Lila,  el Grup de Dones va im-
pulsar la Coordinadora Feminista de
Badalona, integrada en  la Coordinado-
ra Feminista de Catalunya.

El Grup de Dones de Badalona va pu-
blicar un butlletí trimestral des de l’any
1986 fins a l’any 1991 denominat Entre
Totesque després es va convertir en la pu-
blicació de la Coordinadora Feminista de
Badalona l’any 1991.

La lluita contra el maltractament a les
dones va passar a ser un tema important
de debat en la Coordinadora Feminista de
Badalona, que va realitzar el primer estudi
sobre els maltractaments a Badalona,
publicat l’any 1989 (arxiu Museu de Ba-
dalona). Una de les particularitats del mo-
ment va ser la pràctica de l’acció directa
amb les dones que patien maltractament
i violència sexual. Aquesta pràctica s’em-
parava en la indefensió de les dones da-
vant l’absència de lleis de protecció i de re-
coneixement de la violència de gènere i
d’assetjament sexual. Un exemple d’a-
questa mena d’activitats va ser el tanca-

ment de dones al jutjat de Nova Lloreda
per demanar l’empresonament del viola-
dor d’I.L., una dona de Llefià víctima de
violació per part d’un veí l’any 1987.

Al Grup de Dones es va articular un
servei d’assessorament per a dones que
va servir perquè moltes s’apropessin a ex-
plicar la seva història de vida. Totes te-
níem en comú vivències discriminatòries
en diferents àmbits: laboral, familiar, so-
cial... Algunes dones lesbianes es van
apropar per trobar un espai comú de
comprensió i acceptació de la seva reali-
tat, en un moment en què totes aquestes
qüestions estaven fora dels espais públics
i del debat social. Algunes d’aquelles
dones es van incorporar a la vida activa
del Grup i al moviment feminista, donant-
li una gran empenta.

Tot aquest moviment feminista de Ba-
dalona estava incorporat a la Coordina-
dora Feminista de Catalunya, partici-
pant activament en les diferents jornades
i activitats de lluita reivindicativa. Al-
guns debats d’aquell moment ja queden
enrere, com ara la superació entre el fe-
minisme de la diferència i el feminisme de
la igualtat. Altres debats (el dret a la igu-
altat de les dones en tots els àmbits de la
vida, el dret al propi cos, la diferenciació
entre sexualitat i reproducció, la maternitat
com a opció i no com a imposició, la lli-
bertat sexual, els drets LGTBI...) continuen
avui tenint vigència. En aquells moments
lluitàvem perquè aquests temes s’incor-
poressin  al debat públic. Ara, afortuna-
dament,  ja formen part de les preocupa-
cions de la majoria de la societat i estan de
forma permanent en els debats polítics,
electorals i en els mitjans de comunicació.

Avui, la lluita passa perquè aquests
drets es converteixin en una realitat. I per
això aquest 8 de març, una altra vegada,
les dones hem de tornar a sortir al carrer.
Per a reivindicar-nos de nou.

Núria Escudé Massip va formar part
del col·lectiu de dones fundadores 

de la Secretaria de la Dona de CCOO 
i del Grup de Dones de Badalona. 

Actualment és delegada sindical de CCOO
a l’administració pública.

La lupa

per Núria Escudé Massip

Badalona, lluita feminista

Femení Sant Adrià
L’equip lila va tornar a demostrar que és

un dels millors planters del bàsquet feme-
ní, guanyant la seva segona Mini Copa 

de la Reina de forma consecutiva. 
Les de Toni Pallé van remuntar per 

derrotar el GEiEG a la final de Vitòria. 
pàgina 17

Aj. de Badalona
El consistori ha aconseguit desencallar

molts temes pendents aquesta setmana:
la reobertura del Punt de Nouvinguts de

Sant Roc, la data per a la descontaminació
de la platja de la Marina i l’adquisició de
dos pisos per al parc públic d’habitatge. 

pàgina 8

Ajuntament de Tiana
Tot i que l’Ajuntament de Tiana es va

adherir el 2017 al Pla comarcal de políti-
ques de gènere, encara no ha redactat el
seu pla local d’igualtat. Fonts municipals
asseguren que s’està treballant, però que

no es farà fins a la pròxima legislatura. 
pàgina 14

PAH de Santa Coloma
La plataforma va aconseguir que el

BBVA es comprometés a estudiar el cas
de 8 famílies en situació de vulnerabilitat

social i que ocupen pisos propietat del
banc. Els activistes van ocupar una ofici-

na de l’entitat bancària per fer pressió. 
pàgina 12

Els semàfors
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Revés de Sant Adrià al pla 
per transformar les Tres Xemeneies1

2
Veïns dels Vessants de Tiana denuncien 
Movistar per la mala cobertura

Convoquen la primera audiència 
pública ciutadana a Montgat

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

ERC dona llum verda a la 
candidatura conjunta amb Guanyem

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.

A les xarxes

@ClubMitjanit: Piqué: “Si les càmeres d’Es-
panya dediquéssiu més temps al judici injust
dels presos polítics en comptes de parlar
tant del VAR aniríem millor com a país”.

@324cat: Juan Ignacio Zoido: “Jo no vaig
donar l’ordre del que havien de fer els di-
ferents agents dels cossos de seguretat
espanyols. Ho decidien els operatius”.

#Judici1O

@FonsiLoaiza: Hoy los chavales de Alsasua
cumplen 837 días en prisión por una pelea
de bar. Mientras, los nazis que asaltaron la
Blanquerna siguen campando a sus anchas.

#JustíciaPerAltsasu #LaBregaDePiqué

Com n’és d’indignant de veure el
govern de Catalunya pres i jutjat
per l’Estat espanyol. Això és el
que hem de veure cada dia uns
quants milions de catalans que
creiem que l’autodeterminació
de Catalunya s’hauria de poder
decidir en unes urnes. Van ser
presos per haver promogut un
referèndum on vam votar els que
vam poder, perquè la policia es-
panyola va intimidar-nos, pegant
a la gent i robant les urnes perquè
no poguéssim votar. I malgrat tot
vam votar més de dos milions de
persones. El millor de l'1 d’octu-
bre de 2017 va ser l’actitud he-
roica de la gent que va protegir,
sempre pacíficament, les urnes,
aparegudes del no-res després de
mesos de recerca infructuosa per
part de la policia espanyola. Va
ser un dels dies més emocionants
de la meva vida. La meva dona i
la meva filla de quatre anys ha-
vien dormit en una seu electoral
a L’Hospitalet de Llobregat per
evitar que fos precintada per la
policia. Jo, durant tot el dia, vaig
estar protegint les urnes i orga-
nitzant les cues de votants. Vam
saber que, a tot el país, la policia
espanyola estava repartint cops
de porra i estirades de cabells a
dones, joves i gent gran. Van dis-
parar bales de goma que van
deixar un votant sense ull. Les
imatges van fer la volta al món.
El govern espanyol va dir que
eren fake news, però a Catalu-
nya ho vàrem patir en carn prò-
pia. I també vam sentir l’emoció
i l’orgull de poder finalment fer el
recompte i confirmar que hi ha-
via hagut referèndum. I, per po-
sar urnes, els han empresonat i
els estan jutjant.

Indignat
per Jordi Ribera

Les millors
perles

L’associació ultraconservadora Hazte Oír ha llogat un autocar
per fer una campanya contra el que ells anomenen “feminisme
radical” per demanar al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les

lleis de gènere i contra la violència masclista. Al bus l’entitat hi ha
col·locat una imatge d’Adolf Hitler amb l’etiqueta #StopFeminazis.

El futbolista del Barça Gerard Piqué va tornar a parlar clar
sobre qüestions polítiques després de la victòria dels blau-
grana al Bernabéu per 0-3. Piqué va afirmar que Espanya

aniria millor com a país si les televisions parlessin més del judici
“injust” als presos polítics i no de les polèmiques sobre el VAR.

L’històric cotxe 600 de la marca Seat tindrà la seva versió elèctrica
ben aviat. L’empresa Little Electric Cars, especialitzada en la fa-
bricació de petits cotxes elèctrics, ha desenvolupat una versió

d’aquest mític model que es presentarà el pròxim 13 de març a la fira
Motortec Madrid. Torna la nostàlgia, però ara sense contaminar.

Michael Cohen, exadvocat del president dels Estats Units,
Donald Trump, ha afirmat que el líder de la primera po-
tència mundial  “és un racista, un estafador i un menti-

der”. Cohen entrarà a presó després d’haver-se declarat culpa-
ble de diversos delictes durant la investigació de la trama russa.

L’artista Santiago Serra ha tornat a ser el protagonista de la fira
Arco de Madrid després de l’obra sobre els presos polítics de
l’any passat. Enguany Serra ha presentat un ninot de més de

quatre metres de Felip VI. El preu de l’obra era de 200.000 euros i el
comprador s’havia de comprometre per contracte a cremar el ninot.

Aire net

Cap a les eleccions
per Estanis Alcover i Martí

Sense gaire enrenou –diria
amb naturalitat– els partits
polítics preparen les seves llis-
tes per als comicis del mes de
maig que dilucidaran qui serà
el primer mandatari a Badalo-
na i si ho serà per manar amb
comoditat o pressionat per to-
tes bandes. Seguir el programa
d’un partit no és pas el mateix
que dirigir una ciutat amb tres,
quatre o cinc llibres d’estil al
despatx de l’alcaldia.

El quid de la qüestió no és
aquest o aquell llibre d’estil, al-
trament dit programa de go-
vern. Ho és com pensar i cons-
truir la Badalona del futur. Per
ara –i des de fa temps– aquí
improvisem i es fa el que es pot
i gràcies que ho puguin fer
amb les mans lligades com te-
nen a la Casa de la Vila. Ara que
estem de preparatius no em
puc estar de dir que entre els
partits que es presentaran a les
municipals a casa nostra els cal
un diàleg permanent, inclu-
siu, amb altura de mires, inte-
grador i respectuós de tots els
actors involucrats i, sobretot,
amb una mirada de llarg ter-
mini i objectius clars. És igual

les sigles de cadascú. Fer tau-
les rodones de debat entre tots
els aspirants és el que fóra
convenient. Acceptant que les
pretensions de cada partit so-
bre les necessitats de la ciutat
no són exactament les mateixes
per a cadascun, sempre estaran
presents temes genèrics com la
contaminació, el transport pú-
blic, la seguretat, la segregació
i la salubritat. A això s'hi suma
la qualitat de l'espai públic i les
seves edificacions; dels serveis
i equipaments que la ciutat
ofereix; la sostenibilitat; la go-
vernança i governabilitat de
Badalona, que són i seguiran
sent claus essencials a l'hora de
determinar la seva evolució i
progrés.

Per últim, els dic als qui vo-
len governar Badalona que fal-
ta una cultura ciutadana, de
respecte i acceptació mútua, to-
lerància i confiança, ja que no
és possible fer ciutat sense
convocar, provocar i compro-
metre tots els actors. Som com
una societat que compta amb
bons músics, però ens falten
bons directors d'orquestra, i no
cal que siguin BTV.

La clau
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Com es pot construir el futur de
la ciutat amb ulls de dona?
Aquesta va ser la pregunta que
van intentar respondre quatre
dones badalonines —d’àmbits
molt diferents com la policia, l’es-
port o el teixit associatiu— que
van debatre sobre polítiques
municipals de gènere en un acte
organitzat per Guanyem Bada-
lona en Comú dimarts al Centre
Cívic de la Salut.

Una de les participants, Mar-
ta López, va ser policia local a Ba-
dalona fins fa poc i va manifestar
que per a millorar la perspectiva de
gènere a la ciutat “és necessària la
presència de dones a la policia”,
perquè d’aquesta manera es podria
oferir un millor servei a les víctimes
de violència de gènere, amb el
qual se sentin més còmodes.

L’activista del moviment as-
sociatiu badaloní, Isabel Brugué,
en canvi, va assenyalar que en els
pròxims anys s’hauria de poten-
ciar la presència de dones a les as-
sociacions veïnals, més enllà de
les vocalies de dones i sobretot en
els òrgans de direcció.

La integradora social i membre
de l’Associació AMBTU, Imane
Saoudi, va destacar que a la ciutat
s’han de crear “espais multicultu-

rals de coneixement i diàleg” per a
eliminar “els estereotips que pa-
teixen les dones migrades”.

I pel que fa a l’esport, la ca-
pitana de l’equip de futbol fe-
mení C.E. Seagull, Alba Gordo,
va subratllar que cal treballar “la
mentalitat dels pares i mares”
perquè deixin que les nenes pu-
guin jugar també al futbol i així
aprofitar “l’empenta que té ara
el futbol femení”. 

A la xerrada es van plantejar polítiques de gènere per a la ciutat. Foto: Guanyem

Construir el futur de Badalona
amb mirada feminista

» Dones de diversos àmbits debaten sobre polítiques locals de gènere
» Destaquen que manquen dones al capdavant d’entitats i policia

La platja de la Marina estarà
descontaminada el juliol

MEDI AMBIENT4La platja de la
Marina, al barri de la Móra, esta-
rà descontaminada a mitjans de
juliol. Així ho ha anunciat aques-
ta setmana l’Ajuntament de Ba-
dalona, que ha recordat que les
empreses que es presentin a la li-
citació del projecte tenen fins al 25
de març per a presentar ofertes.

Des del consistori afirmen
que l’empresa guanyadora “hau-
rà de fer els treballs de descon-
taminació i de reposició de les so-
rres en un termini de vuit set-
manes a partir de la resolució del
concurs” i, per aquest motiu, si-

tuen a mitjans de juliol la data en
què la platja estarà totalment
regenerada i se sumarà a l’ofer-
ta de platges del litoral badaloní.

EL PONT DEL FERROCARRIL
Un altre dels projectes que avan-
ça a bon ritme és el del pont del fe-
rrocarril, el qual va ser adjudicat
a UTE Master Plan, S.L.-Engin-
yeria Reventós, S.L. L’Ajunta-
ment ha anunciat que el disseny
de l’obra, que permetrà la conne-
xió de les embarcacions des de la
dàrsena central del Port al canal,
es coneixerà a l’agost.

Un conductor borratxo perd
el control i mata una persona
SUCCESSOS4La Guàrdia Ur-
bana va detenir la nit de dijous
passat el conductor d’un turisme
que va perdre el control del seu
cotxe, va xocar contra una tanca
i cinc vehicles estacionats i va aca-
bar atropellant un vianant, el
qual va morir després de ser
traslladat a l’Hospital Germans
Trias. El conductor va donar po-
sitiu a les proves d’alcoholèmia.

Els fets van tenir lloc a l’a-
vinguda Marquès de Montroig, al
barri de Sant Roc. La policia lo-
cal va rebre l’avís a les 23 hores i
va traslladar-se al lloc dels fets

amb tres patrulles. En arribar a
l’escena van detenir el conductor
del vehicle, de 52 anys i veí de la
ciutat, el qual va resultar il·lès. El
detingut va passar a disposició del
Jutjat de guàrdia de Badalona.

Arran de la incidència, el Ser-
vei d’Emergències Mèdiques va
traslladar en ambulància la víc-
tima, de 42 anys, fins a urgències,
on va morir poc temps després
d’haver-hi arribat.

La Guàrdia Urbana assenya-
la que és la primera víctima mor-
tal d’enguany en accident de
trànsit al nucli urbà de la ciutat.

Artadi i Puigdemont donen
suport a David Torrents

POLÍTICA4David Torrents va
ser presentat oficialment com a
candidat de Junts per Catalun-
ya (JxCat) a Badalona dimarts al
Teatre Principal. 

La consellera de presidència,
Elsa Artadi, va assistir a l’acte per
donar-li suport i va assegurar
que Torrents representa “els tres
valors bàsics per a la política
municipal: promoure el diàleg,
escoltar i tenir rigor en la gestió”. 

El candidat va assenyalar que

el que més li preocupa de Bada-
lona “és que la convivència es
trenqui” i va demanar augmentar
els agents de la Guàrdia Urbana.

VISITA A PUIGDEMONT
Un dia abans de l’acte, Torrents
era a Bèlgica per reunir-se amb
l’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont. El candidat va
estar acompanyat per Roger Es-
pañol, l’home que va perdre un ull
per les càrregues de l’1 d’octubre.

Augusto Magaña
BADALONA

Badalona Serveis | Reobre el punt de nouvinguts de Sant Roc
L’Ajuntament de Badalona va anunciar ahir que el Punt d’Informació de Nouvin-

guts de Sant Roc torna a obrir les seves portes. La Fundació Surt ha tornat a guan-
yar el contracte per als serveis d’assessorament jurídic i mediació intercultural.
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L’Escola Pau Gargallo lluita per 
salvar el Batxillerat Artístic

ENSENYAMENT4L’Escola d’Art
Superior de Disseny Pau Garga-
llo va rebre divendres passat la
notícia que la Generalitat vol re-
duir l’oferta acadèmica de Batxi-
llerat Artístic per passar de les tres
línies que té actualment a només
una. El claustre del centre ja ha
anunciat que lluitaran per man-
tenir la totalitat de la seva oferta
educativa i ha començat una sè-
rie de mobilitzacions per fer vi-
sibles les seves reivindicacions.

Una de les accions que està
duent a terme el claustre és una
campanya de recollida de firmes
(que al tancament d’aquesta edi-
ció estava a prop d’aconseguir les
6.000 signatures) per exigir al de-
partament d’Educació que canviï
d’opinió i per denunciar “l’aban-
donament per part de l’adminis-
tració” que han patit.

RUMORS DE TANCAMENT
Arran dels rumors que corrien
per les xarxes sobre un possible
tancament de l’escola, el claus-
tre del centre va sortir ràpida-
ment a desmentir-ho i va deixar
clar, a través d’un comunicat,
que “l’Escola Pau Gargallo con-
tinua i continuarà el desenvolu-
pament de la seva tasca educa-
tiva durant aquest curs”.

El claustre del centre va de-
nunciar que la Generalitat va
prendre la decisió “sense tenir
en compte la comunitat educati-
va”. “No se’ns ha implicat en la cer-
ca de solucions a un problema d’a-
dequació d’espai”, assenyalen.

La presidenta de FAMPAS,
Mireia López, va afirmar que la in-
tenció de la Generalitat és traslla-
dar les dues línies de Batxillerat
Artístic a l’Institut Eugeni d’Ors.

EDUCACIÓ4La Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares
(FAMPAS) de Badalona prepa-
ra mobilitzacions per denun-
ciar que els terrenys cedits per
l’Ajuntament a la Generalitat
per a construir les escoles Ba-
dalona Port i Ventós Mir no són
aptes i, per tant, això endarreri-
rà encara més el començament
de les obres d’aquests centres.

En declaracions a Badalona
Comunicació, la nova presidenta
de FAMPAS, Mireia López, va ex-
plicar que tallaran la via Augusta
i faran una manifestació el 26 de
març, dia que se celebra la sessió
mensual del Ple municipal (on
també demanaran la paraula).

Tota aquesta polèmica par-
teix de la visita al municipi que
va fer dijous passat el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, el
qual va assegurar que estaven
treballant perquè els terrenys on
s’han de construir les escoles
s’adequïn a la normativa del de-
partament.

No obstant això, López va
destacar que el conseller (a qui
van haver d’interpel·lar a peu de
carrer, perquè el departament va
denegar-los l’oportunitat de reu-
nir-se amb ell) els va assegurar
que els solars que s’havien cedit
s’havien rebutjat i retornat a l’A-

juntament perquè hi havia un
col·lector, en el cas de Badalona
Port, i un dipòsit d’aigua, pel que
fa al solar de l’escola Ventós Mir.

“ENS HAN ENGANYAT”
L’AMPA de l’escola Ventós Mir
va emetre un comunicat el ma-
teix dijous on afirmaven sentir-
se enganyats per “les forces po-
lítiques de la ciutat”, perquè
porten “13 anys d’espera i mol-
tes promeses incomplertes”.
També van destacar que tenen
“un manteniment deficient” i
unes “instal·lacions indignes”,

motiu pel qual exigeixen una
solució definitiva per a la cons-
trucció del nou centre.

Tot i això, el regidor d’Edu-
cació, Jordi Subirana, va deixar
clar que “les escoles Ventós Mir
i Badalona Port es faran en els te-
rrenys que hi havien previstos”
i que només “cal adaptar els
tràmits als requisits que propo-
sa la Generalitat”.

De manera semblant, Bar-
galló també va remarcar la vo-
luntat de la Generalitat de “tirar
endavant els projectes compro-
mesos a Badalona”.

FAMPAS va haver de demanar respostes a Bargalló a peu de carrer. Foto: FAMPAS

Demanen mantenir el Batxillerat Artístic. Foto: Twitter (@JoseTellezBDN)

FAMPAS reclama solucions 
per a les escoles pendents
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Els menors de 35 anys podran
demanar ajuts per al lloguer

HABITATGE4L’Ajuntament
augmenta el seu parc d’habitat-
ge públic. La Junta de Govern
Local va aprovar dilluns l’ac-
ceptació de la donació d’un im-
moble, així com la compra d’un
pis procedent d’una entitat ban-
cària. Ambdós immobles es des-
tinaran a la pròxima taula d’e-
mergència habitacional. 

El primer dels habitatges és
un semisoterrani, local i baixos.
El segon, en canvi, s’ha aconse-
guit gràcies a l’exercici del dret
de tanteig i retracte i s’ha com-
prat per un preu de 39.168 eu-
ros. L’Ajuntament assenyala
que aquest és el primer d’un
grup de 18 pisos que vol com-
prar a través del sistema de
tanteig i retracte.

Dos pisos públics
nous per fer front
a emergències

SOCIETAT4La Plataforma d’A-
fectats per la Crisi (PAC) va aler-
tar dilluns passat que diverses fa-
mílies amb un total de cinc me-
nors podrien quedar-se al carrer
a causa de dos desnonaments
programats per al 5 de març.
Però l’entitat ha aconseguit fre-
nar-los tots dos.

El primer, al carrer Ricard
Strauss, l’executava l’entitat ban-
cària Sareb i es va aconseguir
aturar el dia abans de la seva exe-
cució, gràcies a la mediació feta
per la plataforma.

El segon, en canvi, es va ha-
ver d’aturar el mateix dimarts.
Aquest últim, al carrer Roger de
Llúria, va necessitar la inter-
venció de prop de 14 persones.
La PAC va comptar en aquest cas
amb l’ajuda del Sindicat de Llo-
gaters de Badalona, que es va
constituir fa pocs mesos.

Aconsegueixen
frenar dos
desnonaments

HABITATGE4Els i les joves de
Badalona podran demanar una
subvenció per a pagar el llo-
guer. Així ho va anunciar di-
lluns l’Ajuntament, que va pre-
sentar una línia d’ajuts específics
per a persones d’entre 18 i 35
anys que tinguin problemes a
l’hora de pagar l’habitatge.

Les subvencions seran d’un
màxim de 200 euros mensuals i
2.400 l’any. Es podran sol·licitar
a l’Oficina Local d’Habitatge des
del 18 de març fins al 12 d’abril.
Segons el consistori, l’objectiu
d’aquests ajuts és facilitar l’e-
mancipació dels joves i evitar
que aquests marxin de la ciutat.

Els requisits per a obtenir l’a-
jut són tenir residència legal a Ba-
dalona, ser titular del contracte de
lloguer, que el domicili sigui l’ha-
bitual i permanent (i, per tant, han
d’estar empadronats a l’habitatge)
i que els ingressos de la unitat de
convivència siguin suficients per
pagar la renda de lloguer, la men-
sualitat del qual no haurà de su-
perar els 800 euros.

“L’Ajuntament col·labora a
poder mantenir una qualitat de
vida necessària per al desenvo-
lupament personal i professional
durant aquesta etapa de la vida”,
va explicar la regidora d’Habi-
tatge, Teresa González.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
Els grups municipals de l’oposició
s’han mostrat molt crítics amb la
mesura. En declaracions a Bada-
lona Comunicació, el regidor del
PP, Juan Fernández, va assegurar
que “aquesta no és la solució,
sinó la compra de pisos i la cons-
trucció de nous habitatges per a fa-
cilitar l’accés als joves”.

Des de Guanyem Badalona
en Comú, el regidor José Téllez
va ressaltar que “se’n beneficia-
ran molt poques persones”, per-
què “és molt difícil trobar un pis
amb un lloguer inferior a 800 eu-
ros al mes” i perquè molts joves
no tenen contracte de lloguer. La regidora González durant la presentació dels ajuts. Foto: Ajuntament
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URBANISME4El centre de San-
ta Coloma es va despertar dis-
sabte passat amb una nova de-
coració: d’una de les façanes
que donen a la rambla Sant Se-
bastià penjava una pancarta ge-
gant amb el lema “Prou especu-
lació! Cúbics aquí? No, gràcies!
Salvem la Ciutat Vella”. Es trac-
ta d’una acció reivindicativa de
la Plataforma Salvem la Ciutat
Vella de Santa Coloma, que va
aprofitar la celebració del car-
naval per tornar a denunciar el
projecte urbanístic que trans-
formarà el centre de la ciutat.

A més de la pancarta -que
penjava, precisament, d’un dels
edificis que s’hauria d’enderrocar
a causa del pla urbanístic-, la
plataforma també va decorar una
rotonda amb una maqueta de “la
torre de 60 metres d’alçada que
el Banc Sabadell té a mig edificar
en aquesta àrea”, quatre coloms
verds (símbol de l’entitat) i una al-
tra pancarta on es llegia “Salvem

la Ciutat Vella”, com assenyala la
plataforma en un comunicat.

Salvem la Ciutat Vella desta-
ca que diumenge al matí els ser-
veis municipals ja havien retirat
tots els elements decoratius. “Es
veu que una pancarta pot ferir la
sensibilitat de certes persones
que s’autoproclamen demòcra-
tes”, van criticar a través d’un mis-
satge a Twitter.

L’entitat demana a l’Ajunta-

ment que reprengui les converses
amb els seus representants i “que
s’avingui a negociar la modifica-
ció” del projecte urbanístic per a
convertir-lo “en un projecte al ser-
vei de la ciutadania”. Com des-
taquen al comunicat, la platafor-
ma “s’està plantejant altres pos-
sibilitats per aturar un pla urba-
nístic” que considera “ple d’irre-
gularitats, especulatiu i perjudi-
cial per a la ciutat”.

Les pancartes que va penjar la plataforma. Foto: Plataforma Salvem la Ciutat Vella

La PAH va ocupar l’oficina dues hores. Foto: Twitter (@aitorblanc)

Pancartes gegants per frenar
els enderrocs de la Ciutat Vella
» Salvem la Ciutat Vella torna a denunciar el pla urbanístic del centre
» Demanen a l’Ajuntament que reprengui les converses amb l’entitat

La PAH exigeix lloguer social 
i ocupa una oficina del BBVA

HABITATGE4Una trentena de
membres de la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH) van
ocupar durant dues hores una ofi-
cina del banc BBVA a Santa Co-
loma. Els activistes exigien llo-
guer social per a vuit famílies en
situació de vulnerabilitat social, les
quals estan pendents d’ordres de
desnonament per ocupar pisos
propietat de l’entitat bancària.

El portaveu de la PAH de
Santa Coloma, Juan Pastor, as-
senyala a Línia Nord que són fa-
mílies que han patit diversos
intents de desnonament i criti-

ca que “el BBVA no vol saber res
del tema”.  La pressió feta per la
PAH, però, va aconseguir que la
directora de l’oficina registrés la
petició de lloguer social per a
aquestes famílies. Pastor expli-
ca que l’entitat bancària s’ha
compromés a estudiar els casos,
però primer hauran de confir-
mar si els habitatges són pro-
pietat del BBVA.

El portaveu ressalta que, se-
gons la interpretació que fan de la
Llei 24/2015, entenen que “aques-
tes famílies en risc d’exclusió hau-
rien de tenir un lloguer social”.

Els nous vigilants nocturns 
de Santa Coloma ja són aquí

SEGURETAT4Els vigilants cí-
vics nocturns de Santa Coloma
ja són aquí. L’Ajuntament de
Santa Coloma va posar en mar-
xa el servei dels ‘serenos’ di-
vendres passat. En total són 16
agents, 8 homes i 8 dones, els
quals patrullaran les nits de la
ciutat per intentar mantenir el ci-
visme al municipi.

Tots i totes les escollides per
a ser ‘serenos’ eren persones
que fins ara es trobaven a l’atur
i que gràcies a aquest servei ara
poden tenir un contracte laboral
(fins al desembre) i un salari de

1.200 euros bruts mensuals per
la seva feina d’agent cívic.

Aquestes persones faran fei-
nes diverses, com ajudar perso-
nes perdudes, acompanyar gent
gran al carrer durant les nits i co-
municar a la policia local o a l’ad-
ministració adient qualsevol
problema que detectin al ca-
rrer, entre altres.

Tots els ‘serenos’ van equi-
pats amb una jaqueta reflectant
i es repartiran per parelles en els
sis districtes de la localitat, per
tal que puguin cobrir les neces-
sitats de tota la ciutat.

Santa Coloma es tenyeix de
lila per commemorar el 8-M

FEMINISME4L’activista Inma
Bajo de la Fuente, membre de la
Federació de Dones de Cata-
lunya per la Igualtat, serà l’en-
carregada de dirigir la xerrada-
debat Les autèntiques revolu-
cions són feministes, que se ce-
lebrarà avui al Centre Cívic de
Can Mariner i que servirà per es-
calfar motors de cara a la Vaga
Feminista del 8 de març.

La jornada feminista d’avui
es completarà amb la projecció

de La sonrisa de Mona Lisa, una
pel·lícula de Mike Newell que es
projectarà a la Biblioteca Sin-
guerlín-Salvador Cabré.

Els actes centrals del 8-M tin-
dran lloc a partir de les 11 hores del
divendres a la plaça de la Vila, on
tindrà lloc una performance de
l’entitat The Suffragettes i la lec-
tura del manifest dels grups de do-
nes de la ciutat, que servirà per do-
nar el tret de sortida cap a la ma-
nifestació unitària de Barcelona.

Política | Cs demana “mantenir la cultura andalusa” a la ciutat
El grup municipal de Ciutadans (Cs) va reunir-se amb representants d’entitats andaluses per

a commemorar el Dia d’Andalusia, el 28 de febrer passat. El regidor Dimas Gragera es va
comprometre a crear un centre d’entitats per a mantenir la cultura andalusa a la ciutat.  
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Sant Adrià

MEDI AMBIENT4“Si hagués si-
gut un projecte municipal,
l’hauríem tirat enrere, perquè jo
no he vingut a barallar-me amb
les persones”. Així de contun-
dent s’ha mostrat l’alcalde de
Sant Adrià, Joan Callau, en re-
lació amb la construcció del
crematori a la ciutat, durant
una entrevista amb Línia Nord
(la qual es podrà llegir sencera
a l’edició de la setmana que ve).

L’alcalde admet, però, que en
aquest cas estan lligats de mans i
peus, perquè no ha estat una ges-
tió de l’Ajuntament, sinó que els te-
rrenys on s’està construint l’e-
quipament eren del Consell Co-
marcal i ara els nous propietaris
“tenen dret a fer-ho” i, per tant, és
més complicat tirar-ho enrere.

Tot i això, Callau defensa que
quan es va portar a votació el pro-
jecte al Ple “tots els grups que hi
havia llavors van votar-hi a favor,
perquè s’entenia que el que es feia
era un servei”.

EL CREMATORI, A PUNT
Des de la Plataforma Stop Cre-
matori alerten que les obres de l’e-
quipament estan molt avança-
des i que l’edifici “ja està aixecat”.
L’entitat va rebre un important re-
vés a finals de desembre de l’any
passat, quan el jutge va denegar les
mesures cautelars que la plata-
forma havia presentat perquè s’a-
turés la construcció fins que no hi
hagués sentència al contenciós
administratiu que van presentar.

La portaveu de la plataforma,
Pilar Raja, assegura que encara te-
nen fe de poder aconseguir una
sentència favorable al procés ju-
dicial, però avisen que “hi haurà
un temps de latència d’aproxi-
madament un any i mig”, en el
qual el complex funerari no no-
més podrà acabar la seva cons-
trucció, sinó fins i tot començar a
operar. De moment, han apel·lat
la denegació de mesures cautelars
i ja preparen mobilitzacions.

La construcció del crematori avança a bon ritme. Foto: Stop Crematori

Callau afirma que si el crematori
fos municipal el tiraria enrere

» “Jo no he vingut a barallar-me amb les persones”, diu a Línia Nord
» La plataforma Stop Crematori alerta que l’edifici ja està construït

Fer front al maltractament de
la gent gran: nova guia local

GENT GRAN4L’Ajuntament de
Sant Adrià va presentar ahir la
guia local per fer front als mal-
tractaments de les persones grans.
Aquest document l’impulsa la Di-
putació de Barcelona i és un ins-
trument per a la gestió i l’abor-
datge de les diverses situacions de
maltractaments que poden afec-
tar les persones grans.

La guia s’ha elaborat en el
marc d’un grup de treball consti-
tuït per professionals de diferents
àmbits del municipi.

L’objectiu d’aquest document
és “sensibilitzar els professionals
que treballen amb persones grans
sobre els maltractaments i facili-
tar-los una eina per orientar les se-
ves actuacions; aprofundir en el
coneixement d’aquesta xacra so-
cial; proporcionar criteris per pre-
venir, detectar i intervenir en els
maltractaments; i destacar la im-
portància de l’abordatge multi-
disciplinari per fer front a les di-
verses situacions de maltracta-
ments”, assenyala l’Ajuntament. 

MEMÒRIA HISTÒRICA4Com
cada any, la secció local d’ERC a
Sant Adrià va recordar les més de
1.700 persones que van ser afu-
sellades al Camp de la Bota, en-
tre els anys 1939 i 1952, amb un
acte commemoratiu que va tenir
lloc dissabte passat. En l’home-
natge va participar la consellera de
Justícia, Ester Capella, que va
cridar a perseverar en la preser-
vació de la memòria històrica.

Capella va aprofitar la troba-
da per fer referència al 45è ani-

versari de l’execució per garrot vil
del militant anarquista Salvador
Puig Antich. La consellera va re-
cordar també que Puig Antich va
ser assassinat a la presó Model de
Barcelona, la qual va ser tancada
pel seu predecessor al càrrec, Car-
les Mundó, qui està sent jutjat en
la causa contra l’independentisme.

A l’acte també van intervenir
el candidat d’ERC a l’alcaldia de
Sant Adrià, Rubèn Arenas, el
regidor republicà Antoni Vélez i
la neta de l’alcalde badaloní Fre-

deric Xifré, Maria Rosa Xifré.
Arenas va defensar que el pro-
jecte municipal d’ERC és una
“garantia de manteniment de la
memòria”.

Vélez, per la seva banda, va
destacar que “no només mili-
tants de partits polítics van ser
afusellats” al Camp de la Bota,
sinó que “també sindicalistes i
centenars de persones anòni-
mes, que sense tenir cap relació
amb cap partit o sindicat, van ser
víctima de les enveges de veïns”.

L’alcalde va presentar la guia ahir a la sala de plens. Foto: Ajuntament

ERC recorda els afusellats

Dia de la Dona | Sant Adrià commemora el 8 de març
La ciutat s’omple avui i demà d’activitats reivindicatives pel Dia de la Dona. Tot co-
mença avui amb la lectura del manifest del Consell Municipal de Dones a la plaça

de la Vila i acabarà demà amb la projecció de la pel·lícula Carmen y Lola al Polidor.
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Montgat | Tiana

Tiana, a l’espera d’un pla 
local d’igualtat de gènere

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
es va adherir al Pla comarcal de
polítiques de gènere l’any 2017.
No obstant això, ara per ara el
municipi encara no té un pla
municipal en aquesta matèria.
Així ho va ressaltar aquesta set-
mana la candidata d’ERC a l’al-
caldia, Marta Martorell, que va
assegurar, en un comunicat, que
des del seu partit aposten pel
desenvolupament d’un Pla Local
d’Igualtat a Tiana.

Des de l’Ajuntament, però, as-
senyalen que ara mateix es troben
“en fase d’estudi i d’elaboració
dels passos que ens han de por-
tar cap a aquest pla d’igualtat”. 

La coordinadora de Serveis a
les Persones, Elisabeth Tejero,

explica que el trencament de la
coalició de govern a finals del
2017 va endarrerir tant la re-
dacció d’aquest pla com la cons-
titució definitiva del Consell Mu-
nicipal d’Igualtat, que és des
d’on ara per ara es defineixen to-
tes les polítiques de gènere.

Segons Tejero, els diferents
grups municipals van acordar no
començar a definir el pla d’i-
gualtat al final d’aquest mandat,
sinó només assentar les bases
per a continuar-lo treballant a
partir de la pròxima legislatura.

De moment, l’Ajuntament
farà formació interna per als
seus treballadors per a “poder
aterrar el contingut teòric i pràc-
tica de la perspectiva de gènere”.

MONTGAT4L’alcaldessa de
Montgat, Rosa Funtané, ja no
serà investigada pel cas del re-
ferèndum sobiranista de l’1 d’oc-
tubre de 2017. La Fiscalia Pro-
vincial de Barcelona va notificar
el cap de setmana a Funtané que
les diligències d’investigació con-
tra ella havien estat arxivades.

L’alcaldessa estava sent in-
vestigada per delictes de des-
obediència, prevaricació  i/o
malversació de cabals públics
per l’organització del referèn-
dum de l’1-O a Montgat. El decret
de la Fiscalia va concloure que no
es va poder acreditar la comissió
d’aquests delictes i, per tant, van
decidir arxivar la causa. 

Funtané explica a Línia Nord
que va rebre la notícia amb
“molta il·lusió”, tot i que estava
tranquil·la perquè tenia clar que
“votar no és un delicte, en can-
vi colpejar la gent sí que ho és”.
“Tinc la tranquil·litat que, ara
que la causa ja està arxivada, ja
no he de preocupar-m¡hi ni pen-
sar-hi”, assenyala.

L’alcaldessa destaca que ara

tot queda en mans del seu ad-
vocat, a qui ha agraït la feina feta,
perquè no només va aconseguir
que s’arxivés el seu cas, sinó
també el de tots els alcaldes i al-
caldesses que van ser citats a de-
clarar a les mateixes dates.  

“Senzillament és un acte de
justícia. La injustícia era que
estiguéssim investigats. No po-

dien justificar per cap mena
d’acció el que volien pretendre i
acusar-nos d’una cosa que no és
il·legal”, ressalta Funtané.

L’alcaldessa deixa clar que el
que vol a partir d’ara és “viure en
pau i harmonia”. “Aquí no tenim
cap mena de problema de con-
vivència, tot el contrari”, su-
bratlla Funtané.

L’alcaldessa de Montgat celebra l’arxivament de la causa. Foto: ERC Montgat

Arxivada la querella per l’1-O
contra l’alcaldessa Rosa Funtané

Tiana | Comerciants i Ajuntament renoven conveni
L’Associació de Comerciants i Serveis de Tiana (ACIST) i l’Ajuntament van re-

novar fa una setmana el conveni de dinamització comercial per al 2019. Aquest
acord preveu una partida de 40.000 euros per a promocionar el comerç local.
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Ja feia temps que era vox popu-
li i fins i tot hi havia hagut nego-
ciacions, però ara, finalment, ja
s’ha fet oficial. Dijous passat es va
anunciar que Badalona serà la
casa del Museu del Bàsquet; les
negociacions entre l’Ajuntament
i la Federació Catalana de Bàs-
quet (FCBQ) han conclòs que
aquest espai de referència es
construeixi a la ciutat. “Si t’atu-
res a pensar, és difícil trobar un
lloc millor que Badalona per
acollir un espai com aquest. Per
la quantitat de fitxes, d’equips i
la passió que hi ha per l’esport a
la ciutat, és l’escenari ideal”, va-
lora el coordinador d’Esports de
l’Ajuntament, Jordi Ferrón, a
Línia Nord. L’alcalde, Álex Pas-
tor, i el president de la FCBQ,
Joan Fa, van escenificar l’acord
a la seu consistorial.

De moment hi ha pocs detalls
de com serà aquest recinte. El que

és segur és que anirà a un espai
de 2.000 metres quadrats a l’es-
pai que va deixar la tuneladora del
metro, situat entre el Centre Cul-
tural l’Escorxador, al barri de la
Salut, i el centre comercial Màgic.
Està previst que les obres es po-

sin en marxa durant l’any 2020
(aquesta és la data amb la qual es
treballa des de l’actual equip de
govern municipal), però ni la Fe-
deració ni l’Ajuntament han vol-
gut detallar en quin moment po-
den acabar i quan es podrà obrir.

ESPAI DE REFERÈNCIA
Sigui com sigui, el Museu del
Bàsquet serà un lloc de referèn-

cia per als apassionats de l’esport.
Segons es va explicar a la pre-
sentació del projecte, serà un
espai interactiu i equipat amb
tecnologies futuristes. “No tindria
cap sentit que fos un lloc on no-
més es vagi a veure cartells, fo-
tografies i documents”, detalla
Ferrón, que també assegura que
“projectes d’aquesta entitat han
de servir per reactivar l’esport a
la ciutat, que durant uns anys ha
estat una mica oblidat”.

L’avantprojecte és obra del
despatx d’arquitectes badaloní
Ponsirenas Puig i Associats, men-
tre que l’empresa Exhibit 4 Ex-
plorers treballa per fer de l’equi-
pament “un museu global amb
vocació tecnològica on s’experi-
mentin les sensacions i les emo-
cions del bàsquet”.

Durant la presentació, Pastor
també va assegurar que la crea-
ció del museu satisfà “un deute
que la ciutat tenia amb el món de
l’esport” i que, en els pròxims
anys, deixarà d’existir.

La foto de família de l’acte institucional de dijous passat. Foto: FCBQ

Ferrón: “No es pot trobar un lloc
millor per al Museu del Bàsquet”
» Es construirà en un solar a tocar del centre comercial Màgic
» Serà “interactiu” i estarà equipat amb “tecnologies futuristes”

L’Adrianenc busca la tercera
victòria seguida a la Verneda

Amenabar Zarautz,
Atlético Novás i...
Agustinos d’Alacant?
L’Handbol Adria-

nenc de Lorenzo Rueda torna a la
Verneda, a casa, l’escenari on ha
aconseguit els seus millors re-
sultats recents per afrontar el
partit de la 22a jornada de la Di-
visió de Plata contra un vell co-
negut de les promocions d’ascens.
El matx es posarà en marxa
demà passat a dos quarts de vuit.

La temporada dels adria-
nencs i del conjunt del sud del
País Valencià és calcada, amb set

victòries, dos empats i 12 derro-
tes, havent aconseguit 16 punts.
Un triomf serviria per distanciar-
se una mica de la zona baixa,
mentre que un empat deixaria els
dos equips en la mateixa situació.

FREGANT LA SORPRESA
Els liles voldran tornar a guanyar
després de perdre a Torrelavega
(32-29) en un partit en el qual van
fregar la sorpresa, dominant el
marcador durant gairebé la mei-
tat dels 60 minuts. Alejandro
Rodríguez, Pol Rodríguez i Adrià
Cumplido van marcar 4 gols.

L’Industrias rep un gegant
ferit: el Movistar Inter

Després de la dis-
puta de la Copa
d’Espanya, la lliga
torna a posar-se

en marxa per a l’Industrias San-
ta Coloma, que diumenge a les set
de la tarda rebrà la visita d’un
Movistar Inter que és quart a la
lliga i que no va poder classificar-
se per a la final copera durant el
cap de setmana passat.

Serà el segon partit del con-
junt d’Óscar Redondo a l’Olímpic
de Badalona (l’estrena es va sal-
dar amb un empat, 2-2, contra
l’Osasuna Magna el passat 16 de

febrer) i els colomencs voldran
obtenir un bon resultat per apu-
rar les opcions, cada cop més re-
motes, d’atrapar la vuitena plaça,
que actualment ocupa el Ribera
Navarra amb vuit punts (33)
més que l’Industrias (25).

Per procurar que l’ambient a
l’Olímpic sigui el mateix que en
el dia de l’estrena, el club posarà
a disposició dels socis un abona-
ment per als quatre partits (Inter,
Barça, Levante i Jaén) que es po-
drà comprar a la taquilla núme-
ro 2 del pavelló el mateix diu-
menge per 25 euros.

Badalona | Prop de 3.000 atletes a la primera cursa Ponle Freno
Uns tres milers de persones van calçar-se les sabatilles diumenge passat en la 1a edició de la cursa

Ponle Freno a Badalona. La prova, organitzada per Atresmedia, vol ajudar les víctimes dels accidents
de trànsit. Driss Lakhouaja, Núria Cascante, Mohamed El Ghazouany i Eva Arias van ser els vencedors.

Pau Arriaga
BADALONA

2020
hauria de ser l’any en el 
qual comencin les 
obres de construcció 
d’aquest edifici
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L’any passat va ser
Saragossa i, aquest,
Vitòria. L’Snatt’s
Sant Adrià va su-
mar, el matí de diu-

menge passat, la seva segona
MiniCopa (batejada enguany
com a Txiki Copa) en una final
catalana disputada al pavelló de
Mendizorroza contra el GEiEG
de Girona (40-47). El magnífic
resultat del conjunt lila a la ca-
pital alabesa va tenir un premi
extra: la tria d’Ángela Cabarrocas
com a millor jugadora (MVP) de
la competició.

El conjunt adrianenc, entre-
nat per Toni Pallé, va haver de re-
muntar el 20-19 favorable a les
gironines al descans, i ho va fer
gràcies a l’encert de Silvia Gon-
zález i de Cabarrocas des del tri-
ple. En els darrers moments del
matx, les de Sant Adrià van en-
cadenar un parcial de 7-17.

Pel que fa a la Copa, la victò-
ria va ser per al Perfumerías

Avenida de Salamanca, on juga
l’exlila Belén Arrojo. Les caste-
llanes van derrotar l’Uni Girona
en la gran final (71-79). La tam-
bé exadrianenca Julia Reisinge-
rova va jugar una gran Copa i va
ser una de les integrants del
quintet ideal de la cita.

FINAL AL MARINA BESÒS
I mentre l’epicentre del bàsquet
femení es desplaçava a Vitòria, el

primer equip de Glòria Estopà ha
pogut preparar a consciència la
final que jugarà aquest diumen-
ge a les 12 del migdia al Marina
Besòs contra el Zamarat.

L’Snatt’s i el conjunt de Za-
mora estan empatats amb 5 vic-
tòries i 16 derrotes. Les liles bai-
xarien ara mateix, però un triomf
trauria l’equip del descens i seria
un cop moral abans de les da-
rreres quatre jornades de lliga.

Les joves jugadores liles celebren la consecució del títol. Foto: FEB

L’Snatt’s Sant Adrià torna a
guanyar la MiniCopa de la Reina

Un Divina Joventut en un gran
moment espera el Madrid

El Divina Joventut afron-
tarà, demà passat a les sis
de la tarda, el segon en-
frontament contra el Real

Madrid en menys d’un mes. Els
verd-i-negres ja es van veure les
cares contra el conjunt de Pablo
Laso el passat 16 de febrer en les
semifinals de la Copa (els ma-
dridistes van guanyar 81-93),
però en aquesta ocasió els de Car-
les Duran tindran el públic a fa-
vor. Igual que va passar en la
competició del KO, els badalo-
nins arriben a la cita en un gran
moment de forma.

DEBUT I COMIAT
Aquest clàssic del bàsquet es-
panyol serà el debut de Nobel

Boungou-colo, el darrer fitxatge
del CJB, davant la parròquia
verd-i-negra. Qui no tornarà a ju-
gar a l’Olímpic serà Dakota Ma-
thias, que abans-d’ahir va res-
cindir el seu contracte.

EXHIBICIÓ I QUARTA PLAÇA
Els de Duran, doncs, afronten el
partit en un moment de forma
excel·lent després d’exhibir-se
diumenge passat al Fernando
Martín de Fuenlabrada (74-106). 

Laprovittola, Todorovic i Di-
mitrijevic van ser els puntals
ofensius del conjunt badaloní,
que després de la seva exhibició
a la Comunidad de Madrid ha
aconseguit escalar fins a la quar-
ta posició de la classificació.

Les Tucans depenen de 
si mateixes per ser segones

Dos partits serviran
per determinar la
posició des de la
qual les Tucans co-

mencen el play-off. El conjunt
adrianenc té moltes opcions d’a-
frontar aquesta post temporada
des de la segona plaça (de fet, de-
penen de si mateixes), ja que no-
més ha de guanyar un d’aquests
dos partits que ha d’afrontar els
dos diumenge de les setmanes
que han de venir: el dia 17 a la
pista del CHL Aranda de Duero
i una setmana més tard a casa
contra l’Espanya HC balear.

En el darrer partit, el conjunt
de Jordi Argullós i Ramón Mar-
ty va aconseguir una victòria

ajustada a la pista del Rubí Cent
Patins (1-2) amb remuntada in-
closa. Nerea Álvarez va ser l’au-
tora dels dos gols del conjunt de
Sant Adrià. El triomf al Vallès Oc-
cidental va ser clau perquè l’equip
afronti les dues dates que falten
amb una certa tranquil·litat.

Ara mateix, els altres tres
equips classificats per al play-off
són el Tres Cantos PC, que serà
el primer, el CPLV Panteras, l’al-
tre aspirant a la segona plaça, i el
BCN Tsunamis. El conjunt bar-
celoní, però, no té garantida la
seva presència a la post tempo-
rada, ja que si el Rubí guanya el
seu partit a la pista de l’Espanya,
quedarà fora del play-off.

» Les adrianenques van superar el GEiEG de Girona a la gran final
» El sènior es juga mitja permanència diumenge contra el Zamarat

Partidàs al Municipal: 
el Bada rep l’Hércules
El CF Badalona afron-
tarà, diumenge a les
cinc de la tarda, un
dels reptes més exi-

gents d’ençà que Juanjo García va
assumir la banqueta escapulada.
L’Hércules d’Alacant, un històric
del futbol espanyol i un dels
grans candidats a lluitar per tor-
nar a Segona Divisió, visitarà el
Municipal per posar a prova un
equip que, en el darrer mes llarg,
ha recuperat la seva millor versió. 

El Bada ha recuperat els seus
senyals d’identitat, especialment
del mig del camp cap enrere, i en

les darreres sis jornades, José
Miguel Morales només ha hagut
de recollir una pilota del fons de
la xarxa de la seva porteria: el pas-
sat 10 de febrer en el triomf per 1-
2 al camp de l’Atlético Levante.

EMANA NO DEBUTARÀ
Aquest partit, ni la resta dels
que falten, no el jugarà Achille
Emaná. Ahir al matí, el club va
desestimar el fitxatge per “una in-
compatibilitat en el seu permís de
residència”, que impedeix tra-
mitar la seva fitxa. El Bada ha in-
corporat Néstor Albiach.
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Llibres Teatre

El quartet mallorquí torna amb un nou
senzill, Flor de fusta, el primer avança-
ment del que serà el seu segon disc,
*bruixes..* (DiscMedi, 2019), que veurà la
llum passat l'estiu. Aquesta nova referèn-
cia s'ha enregistrat gràcies al Premi Jo-
ventut 2017 del Sona9, edició en la qual
Salvatge Cor va ser finalista. La portada
del senzill és obra de Júlia Quintana.

Música Pelis i sèries

Flor de fusta
Salvatge Cor

Créixer sota les bombes
La majoria d’avis i àvies de l’actualitat van viure la Guerra Ci-
vil espanyola durant la seva infantesa. El conflicte va truncar
uns anys de les seves vides irrecuperables, tot fent-los perdre
el seu món i, en molts casos, la innocència. Molts d’ells van

haver, fins i tot, de participar-hi sense tenir ús de raó. Segura-
ment per aquest motiu, va deixar cicatrius permanents, no
sempre visibles, als que van aconseguir sobreviure. El Born
Centre de Cultura i Memòria de Barcelona ha volgut fer-los

un homenatge a la seva nova exposició: Una infància sota les
bombes. No us la perdeu. Teniu temps fins al 31 de març. 

Ja és oficial. Laura Escanes i Risto Mejide estan espe-
rant el seu primer fill, tal com va anunciar re-
centment la parella a través de les seves res-
pectives xarxes socials. La notícia va arribar

després dels rumors que ja apuntaven que la
‘influencer’ podria estar embarassada, però
tant ella com el presentador van preferir no
fer cap mena de declaració al respecte. Se-
gons Escanes, es van veure obligats a com-
partir la novetat amb tothom perquè mol-

tes persones començaven a preguntar si era
veritat i els mitjans no deixaven d’insistir a

confirmar la notícia. D’aquesta manera, la pa-
rella va mostrar la seva felicitat en aquesta nova

etapa de la seva relació després de celebrar el seu
casament fa un parell d’anys. La resposta de l’opinió

pública no s’ha fet esperar i ha deixat un regust
agredolç als protagonistes, ja que alguns han aprofi-
tat l’ocasió per felicitar Mejide i Escanes però altres
han tornat a criticar els 21 anys que els separen.

RISTO  MEJ IDE  I  LAURA  ESCANESQUI SÓN?

A LES XARXES...

Ser una de les parelles de moda
Ell és publicista i ella és ‘influencer’

Famosos

Anunciar que esperen el seu primer fill 
La parella va confirmar els rumors a les xarxes socials

Es barregen crítiques i felicitacions
La seva diferència d’edat torna a ser un motiu de debat

QUÈ HAN FET?

La fitxa

SÓN FAMOSOS PER...

Un homenatge a les dones que van
traçar nous camins de llibertat, aventu-
ra i independència. L’escriptora ale-
manya explica com les dones van pas-
sar d’estar lligades a les seves llars a
alliberar-se de les restriccions socials
per explorar el món a partir del segle
XIX. El llibre construeix la seva història
en diàleg amb diverses obres d’art.

Mujeres que pisan fuerte
Karin Sagner

La companyia José y sus Hermanas
s’ha submergit en el món de l’Educa-
ció a l’Estat per reflexionar sobre l’edu-
cació que reben els joves actualment,
però també per parlar de l’ensenya-
ment que, en ple franquisme, van re-
bre les generacions dels nostres pares i
dels nostres avis i com els va marcar.

Al Tantarantana de Barcelona.

Arma de construcción masiva
Sílvia Ferrando

Des de finals del mes passat ja es pot
veure la segona temporada de la pri-
mera sèrie dirigida pel còmic. Berto i
Sandra, la seva dona, estan esperant
bessons, però Romero està immers en
la gravació d’una sèrie sobre el naixe-
ment del seu primer fill, Lucas (que era
la trama de la primera temporada).
Això causa que passi poc temps a casa.

Mira lo que has hecho
Berto Romero

| Kirby’s extra epic yarn
El simpàtic personatge rosa de la factoria Nintendo 

torna amb un títol exclusiu per a la consola 3DS.Viu en línia
No t’ho perdis
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DISSABTE 9 DE MARÇ
16:15 En Ralph destrueix internet serà la pel·lí-

cula seleccionada per a la sessió d’aquest cap
de setmana del cinema infantil. / Centre Co-
mercial Màgic.

DISSABTE 9 DE MARÇ
21:00 El tradicional sopar de dones que orga-

nitza anualment la Coordinadora de Grups de
Dones serà demà passat. Cal reservar plaça
trucant a la seu de la Coordinadora. / Res-
taurant Ca n'Armengol.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Durant tota aquesta setmana, i fins

a finals de la que ve, es podrà visitar l’expo-
sició anomenada Comerç just, que vol sensi-
bilitzar sobre les conseqüències del comerç
a gran escala. / Biblioteca del Fondo.

DIUMENGE 10 DE MARÇ
12:00 Final a la vista. Partit de bàsquet corres-

ponent a la vint-i-dosena jornada de la Lli-
ga Femenina Dia entre l’Snatt’s Femení Sant
Adrià i el Quesos El Pastor de Zamora. / Pa-
velló Marina Besòs.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Des de divendres passat es pot visi-

tar l’exposició Controles?, una mostra (amb ta-
llers incorporats) que vol alertar els joves so-
bres els riscos del consum de drogues. / Bi-
blioteca Font de la Mina.

AVUI 7 DE MARÇ
18:30 La igualtat és cosa de tots. Implica't és el

nom de la conferència, a càrrec de Blanca Mo-
reno, que s’emmarca en el cicle de xerrades
de l’Aula d’Extensió Universitària Timó. /
Sala Albéniz.

DIMARTS 12 DE MARÇ
18:00 Una de les activitats de les Jornades de

la Dona 2019 serà el taller El poder de l'au-
toconeixement dels cicles menstruals. / Cen-
tre Cívic les Mallorquines.

DIUMENGE 10 DE MARÇ
12:30 Partit de futbol corresponent a la vint-i-

dosena jornada del grup 4 de Quarta Cata-
lana entre el CCE Tiana i el filial de la UE Ca-
brera. / Municipal de Tiana.

Estimada Susi, estimat Paul serà el tí-
tol de la pròxima sessió del Club de lec-
tura. / Sala Pau Casals de la bibliote-
ca Tirant lo Blanc.

‘Estimada Susi, estimat Paul’,
protagonista al Club de lectura

Demà 8 de març a les 18:00

La sonrisa de Mona Lisa serà la pel·lí-
cula seleccionada per a la pròxima pro-
jecció, emmarcada en les activitats de
celebració del 8 de març. / Biblioteca
Singuerlín.

‘La sonrisa de Mona Lisa’, a
la biblioteca de Singuerlín

Demà 8 de març a les 18:00

Partit de bàsquet masculí corresponent
a la vint-i-dosena jornada de la lliga
Endesa ACB entre el Divina Seguros Jo-
ventut i el Real Madrid. / Pavelló
Olímpic.

Examen de nivell: el Divina
Joventut rep el Real Madrid
Dissabte 9 de març a les 18:00

Encara es poden enviar propostes al
concurs d’Instagram organitzat per la
DO Alella. Cal etiquetar les fotos amb
el hashtag #vinstagramdoalella.

Continua en marxa el concurs 
d’Instragram de la DO Alella

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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