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Santa Coloma de Gramenet vol
convertir-se en la capital catala-
na del flamenc. I així ho farà,
com a mínim, del 4 al 6 d’abril,
quan la ciutat acollirà la prime-
ra edició del festival Flamenc-
ON, una iniciativa de la Funda-
ció Aura Seguros amb la col·la-
boració de l’Ajuntament.

L’alcaldessa Núria Parlon ex-
plica que la intenció d’aquest es-
deveniment musical és “recupe-
rar la projecció i promoció de
l’art flamenc” a un lloc com San-
ta Coloma, el qual “és una ciutat
d’acollida, pluralitat i complici-
tat”, ja que “va acollir moltes per-
sones andaluses que buscaven
un millor avenir”.

TRES DIES DE PUR FLAMENC
Artistes del més alt nivell en el
món del flamenc seran protago-
nistes a la programació del fes-
tival, com la bailaora Sara Ba-
rrero (directora del Tablao “El
Cordobés”), que actuarà a l’Au-
ra Fòrum el 4 d’abril, o una de les
principals referents del ball fla-
menc, Eva Yerbabuena, que tan-
carà el festival amb l’estrena a
Catalunya del seu espectacle
més íntim, Carne y Hueso.

Però el Flamenc-ON, sobre-
tot, pretén ser un espai de pro-
jecció per als talents més joves,
amb la intenció d’impulsar les se-
ves carreres artístiques. Dins de
la programació del festival des-
taca l’actuació del jove cantaor
andalús Kiki Morente (fill d’En-
rique Morente), que presentarà
el seu nou disc Albayzín el 5 d’a-
bril al Teatre Sagarra.

També pujaran als escenaris
alguns dels artistes locals més ta-
lentosos, com Joaquín Gómez
“El Duende”, que actuarà amb el
també cantaor Alonso Núñez
“Rancapino Chico” el 5 d’abril a
la Sala Miquelet.

LA MÚSICA A L’ESPAI PÚBLIC
Com a acte previ al festival, el 30
de març tindrà lloc a la plaça de la
Vila una mostra de ball en la qual
participaran alumnes de 15 esco-
les colomenques, acompanyats
per més de 30 guitarristes, per-
cussionistes i cantaores.

El festival ha apostat per por-
tar el flamenc a l’espai públic i així
ho farà també el 6 d’abril, amb un
espectacle que recorrerà diversos
indrets de la ciutat i en el qual par-
ticiparan les joves cantaores ca-
talanes Ana Brenes i Miriam Va-
llejo, entre altres artistes.

Recuperar l’esperit flamenc
» El festival Flamenc-ON omplirà Santa Coloma de música i ball flamenc del 4 al 6 d’abril

» Sara Barrero, Eva Yerbabuena i Kike Morente són alguns dels artistes que actuaran a la ciutat

El festival Flamenc-ON vol convertir Santa Coloma en la capital catalana del flamenc. Foto: Ajuntament

HOMENATGE4“El festival té
una programació que dona l’o-
portunitat als joves i és una ma-
nera d’apropar-los al flamenc”,
va afirmar a la presentació del
Flamenc-ON la bailaora sevi-
llana Cristina Hoyos, que és la
padrina del festival.

La coreògrafa i ballarina va
visitar Santa Coloma per pre-
sentar el festival i va assegurar
que estava molt contenta de
tornar a Catalunya, on ella va
fer la seva primera gira junta-
ment amb la companyia d’An-
tonio Gades, el 1968.

Hoyos va rememorar al-
guns dels moments més des-

tacats que ha viscut al llarg de
la seva carrera, com la seva par-
ticipació en les cerimònies d’o-
bertura i clausura dels Jocs
Olímpics de Barcelona 1992.

“Agraeixo a Catalunya per
haver-me donat aquella opor-
tunitat, perquè hi ha molt po-
ques bailaorasque puguin dir
que han ballat en un estadi
davant de tanta gent”, va dir.

Hoyos va acceptar el títol de
padrina després que l’organit-
zació demanés prestada al mu-
seu de ball que porta el seu nom
a Sevilla una “màquina de fla-
menc” per fer-la servir al vídeo
promocional del festival.

La bailaora Cristina Hoyos,
padrina del festival

Augusto Magaña
SANTA COLOMA
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La lupa

per Aïda Llauradó (Badalona en Comú)

Per una Badalona en Comú
Badalona és un conglomerat urbà limitat
bàsicament pel seu litoral i l'autopista B-
20, i on la C-31 ens divideix de nord a sud.
A més, els districtes dos, quatre, cinc i sis
ocupen un terç del territori, però hi viuen
el 66% de la població. Aquesta divisió de
la ciutat no és merament geogràfica, sinó
que reflecteix desigualtats socials i dis-
rupció urbana. Crec que ha arribat l’ho-
ra de sumar per un territori cohesionat,
superant la barrera de l'autopista i prio-
ritzant els drets socials. Ha arribat l'hora
de sumar per una Badalona en Comú.

L'eix central de les nostres preocu-
pacions passa per donar resposta a les as-
piracions i necessitats dels veïns i les ve-
ïnes, amb unes propostes que els per-
metin viure, treballar, gaudir i desenvo-
lupar un model de ciutadania inclusiu,
de convivència i de solidaritat.

Les polítiques socials han de garan-
tir el dret a l'habitatge, l'alimentació i els
serveis bàsics als sectors més vulnerables.
Paral·lelament, les nostres propostes
són per al conjunt de la població, pensant
en una Badalona més habitable i inclu-
siva, on les persones se sentin protegides
i incorporades als beneficis urbans. No
n'hi ha prou amb tenir accés a un habi-
tatge adequat i garantir les necessitats bà-
siques, sinó que cal disposar d'accés als
espais públics, a una educació i una sa-
lut de qualitat, al treball, a la seguretat,
a la igualtat de gènere, a la mobilitat i al
transport, i que la cultura, l'esport i el lleu-
re siguin patrimoni de tots i totes.

L'Agenda 2030 de les Nacions Unides
sobre el Desenvolupament Sostenible
planteja altres dos aspectes a considerar:
la necessitat d'un model de desenvolu-
pament de la ciutat ecològicament sos-
tenible, i la fortalesa econòmica i la ca-
pacitat per crear ocupació. Vull repre-
sentar un projecte que miri al futur tenint
en compte aquests aspectes i elaborant
propostes estratègiques. A Badalona ens
hem d’encaminar a resoldre els problemes

de cohesió social, a fomentar l'ocupació i
un creixement sostenible de la ciutat. En
aquest sentit, tenen especial importància
els projectes urbanístics que permetin su-
perar la desvertebració crònica de la nos-
tra ciutat, i corregir la bretxa existent en-
tre els barris situats a sobre de l'autopis-
ta i el centre de la ciutat. Això també ho
aconseguirem consolidant les polítiques
de participació ciutadana en el marc
d'un govern estable d'esquerres.

El gran creixement demogràfic de la
ciutat es dóna en passar de 61.000 ha-
bitants el 1950 a 225.000 el 1980. Les
raons per les quals persones d’altres in-
drets d’Espanya, primer, i de tots els
continents, després, han anat immi-
grant sempre són compartides: fugir de
la misèria i buscar oportunitats per mi-
llorar les seves condicions de vida. En-
tre les millors tradicions de l'esquerra
vull destacar aquella que parla de la uni-
tat dels sectors populars. Per a Badalona
en Comú, les propostes municipals te-
nen sentit en la mesura en què enfor-
teixen aquesta unitat, i per això ens opo-
sem amb fermesa a les iniciatives po-
lítiques que divideixen la societat per in-
teressos espuris.

Em referiré, en primer lloc, a les po-
lítiques xenòfobes del PP en relació a la im-
migració. Del total de la població de Ba-
dalona el 2017, un 15,6% era nascuda a
l'estranger. És aquesta aportació de po-
blació la que ha permès a la ciutat evitar
un procés d'envelliment accelerat.

D'altra banda, la crisi econòmica i les
polítiques de retallades van provocar la
pobresa i la marginalitat dels sectors en
situació més precària. A dia d'avui, i se-
gons dades de l'IDESCAT, els grups
amb més risc d'exclusió a Badalona són
els majors de 75 anys (29,6%); immi-
grants provinents de països estrangers
(13,5%); famílies amb tres fills o més
(4,8%) i famílies monoparentals (2,6%).
El 86,5% de la immigració treballa i està

integrada a la vida laboral i social de la
ciutat. No obstant això, per al PP, la mar-
ginalitat de la immigració és un bon ar-
gument per fomentar el xovinisme i
l'enfrontament social entre diferents
col·lectius. El seu objectiu és culpar dels
mals de la crisi els col·lectius minorita-
ris per ocultar el problema real, que és el
de les polítiques de dretes.

El pensament reaccionari de la dreta
ha anat en augment i ara ataca directa-
ment les dones, proposant com a solució
a l'envelliment de la població la imposi-
ció de la maternitat, la il·legalització de la
llei de l’avortament i el mercadeig dels
drets de les dones enfront de la violència
masclista. La dreta s'oblida que la re-
ivindicació del dret al propi cos i una ma-
ternitat triada està profundament con-
solidada en la consciència de les dones.

Hi ha un segon front que també ge-
nera divisió. Em refereixo al conflicte ‘Ca-
talunya-Espanya’. Les enquestes reflec-
teixen  una societat amb un doble sen-
tit de pertinença, que en major o menor
mesura es manifesta majoritàriament
com a espanyola i catalana, també a Ba-
dalona. Lluny d'alimentar una guerra de
banderes, crec fermament a defensar una
democràcia de qualitat, on totes les op-
cions es puguin expressar amb respec-
te, buscant una solució negociada. Així,
des de Badalona en Comú abordem la
qüestió amb propostes que incloguin la
creació d'espais capaços de contenir la
pluralitat de les diferents sensibilitats
identitàries, en el marc d’una ciutat plu-
ral acostumada a utilitzar les llengües ca-
talana i castellana. Les propostes de
Badalona en Comú volen que totes les ba-
dalonines i badalonins progressistes ens
sumem a un model de ciutat comparti-
da, que sigui l’avantguarda d’unes polí-
tiques socials que atenguin les persones
en condicions de vulnerabilitat pensant
en una ciutat metropolitana socialment
més habitable, inclusiva i sostenible.

Es tan terriblemente
doloroso escuchar a

Millo como preocupante.
Han decidido que el objetivo es aplas-
tar cualquier movimiento de 2,5 mi-
llones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorable-
mente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Melero excel·leix al Tri-
bunal Suprem perquè

sap on és, té cultura jurí-
dica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és es-
panyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.

@BernatDedeu

Cabify está en su de-
recho de gastar todo el

tiempo y dinero que quie-
ra buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde ope-
ran empresas que sí saben sacar bene-
ficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.

A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les

tasques reproductives de
les dones del vostre voltant perquè pu-
guin mobilitzar-se i quedeu-vos a se-
gona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’o-
blideu de tot plegat. #VagaGeneral-
Feminista.

@apuente@AlbanoDante76 @laiamauribaraza
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Els semàfors

Festival Flamenc-ON
El festival tornarà a posar Santa Coloma

al mapa de l’escena de la música fla-
menca. Artistes de renom com Eva Yer-
babuena, Kiki Morente i Sara Barrero
compartiran escenaris amb noves pro-

meses com Ana Brenes i Miriam Vallejo. 
pàgina 3

Agrupació Sardana Tiana
L’Agrupació Amics de la Sardana de Tia-

na va celebrar, dissabte passat, la 15a
edició del seu espectacle Sardana té nom
de dona, un esdeveniment organitzar per
a rendir homenatge a totes les dones que

s’han dedicat a la música tradicional. 
pàgina 18

Aj. de Badalona
L’Ajuntament va assumir el compromís
de millorar la seguretat en els camins

escolars, però va haver d’esperar que hi
hagués l’atropellament d’un pare de fa-
mília per a fer millores, quan les famí-

lies fa mesos que ho demanaven. 
pàgina 6
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Construir el futur de Badalona 
amb mirada feminista1
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FAMPAS reclama solucions 
per a les escoles pendents

Pancartes gegants a Santa Coloma 
per frenar els enderrocs de la Ciutat Vella

Revés de Sant Adrià al pla
per transformar les Tres Xemeneies

Membres d’ICV i Podem demanen 
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Existència 5G
per Mari Carmen Lozano

Avui no sé per què m’he aixecat
pensant on viu el jo dins del cos
humà. Antigament es creia que
el jo, la consciència, l’ànima tenia
el seu lloc al cor. Ha passat molt
de temps des d’aquell planteja-
ment. Fins fa poc el cervell era el
centre neuràlgic on s’allotjava la
intel·ligència, l’emoció, la raó,
en definitiva, el jo. I ara?!

Miro al voltant i no deixo de
sorprendre’m. Ahir a l’informa-
tiu una notícia deia que comen-
cen a proliferar unes nines de si-
licona i plàstic; un objecte con-
sumit per persones que se senten
soles; alguns dels seus consumi-
dors inclús les treuen a passejar.
Un japonès de 62 anys, en una
entrevista, va dir  que se sentia fe-
liç amb la seva acompanyant
(anomenada Saori), amb la que
afirmava viure en harmonia.

La tecnologia està canviant el
món, la manera de comunicar-
nos i les formes de viure. Un nou
concepte de família, amb l’apa-
rició de parelles joves, que no vo-
len tenir fils (child-free), és un
dels seus exemples. També l’aug-
ment d’existències individuals
obertes a un món ple de possi-
bilitats. En aquest món cada ve-
gada més tecnificat, un núvol s’es-
tà estenent i no pensa aturar-se:
la indiferència. Un núvol on tots
els comportaments s’hi valen. Hi
caben tots els desitjos sense ex-
clusió, tot pot escollir-se a plaer:
des d’allò més pràctic a allò més
exotèric, el vell i el nou, la vida

ecologista i la vida tecnificada,
dins d’un temps sense coordi-
nades estables. Un temps desin-
cronitzat, abstracte.

Veiem cada dia més a prop
com les persones mimetitzades
amb les noves tecnologies ens
perdem dins d’un desert que
ens aïlla. El sistema capitalista
mou els fills de la nostra vida ge-
nerant també els nostres propis
desitjos: el desig d’estar sol, cada
vegada més sol, fins que arribi un
moment que potser no ens su-
portaren ni a nosaltres mateixos.
La soledat vinculada amb si ma-
teixa a través d’una pantalla. 

Una societat postmoderna
que hiperventila un important
desafecte emocional: relacions
ràpides; negació de la vulnera-
bilitat; desenvolupament de la
pròpia independència afecti-
va; por a la decepció, al pati-
ment, a les pèrdues. En defini-
tiva, un model de societat que
rebutja els sentiments, que re-
sulten desagradables per a una
societat que vol mostrar-se dis-
creta i insensible davant aquests
senyals: incomoditat a l’hora
d’exhibir les passions, les de-
claracions d’amor, el lament, el
dolor i l’angoixa. Aquests no-
més són alguns indicis que evi-
dencien la mort dels senti-
ments i de l’amor dins del pro-
cés d’individuació i deshuma-
nització de l’ésser humà. L’ho-
me postmodern cerca el seu jo
entre el cor, la raó i el mòbil 5G.

A les xarxes

@ThaisParvez: A mí no me ha quedado
muy claro lo de la declaración de Enric
Millo. ¿Qué fueron los de Villarriba o los de
Villabajo?

@pflis: Vuelve ÉL. Y luego se preguntan
por qué las mujeres rechazan el hiperli-
derazgo bastante machuno de Pablo
Iglesias. 

#vuELve

@FCabezas78: No hay mejor manera de
homenajear el legado de Johan Cruyff
que jugar con su mirada. Nunca debe-
ríamos olvidarlo.

#DiaHistòric #Fairy

Safata d’entrada
Les millors
perles

Ala Unió Europea només hi ha un país que en els càrrecs di-
rectius de les empreses hi ha més dones que homes. Es trac-
ta de Letònia, on les dones directives representen el 56%

dels llocs. Al conjunt de la Unió Europea la mitjana és molt més bai-
xa, ja que la proporció és d’un 64% d’homes i un 36% de dones.

La “casa dels horrors”. Així és com es coneixia una residència
de Cadis que la Guàrdia Civil ha desmantellat recentment.
La parella de cuidadors mantenia els avis i àvies en condi-

cions deplorables mentre s’apropiava del seu patrimoni. Cinc
persones van morir mentre estaven sota la seva tutela.

El Príncep Harry va aprofitar un discurs durant un acte benèfic
per mostrar-se molt crític amb el paper dels mitjans de comu-
nicació. El fill del Príncep Carles i Lady Di va afirmar que els mit-

jans “distorsionen la veritat” i els va acusar, juntament amb les xarxes
socials, de ser una influència negativa molt forta per als més joves.

Un jutjat de Madrid ha acceptat per primera vegada inves-
tigar Billy el Niño, i quatre altres policies, per un delicte
de lesa humanitat. Antonio González Pacheco, Billy el

Niño, va ser inspector de la Brigada Politco Social de franquis-
me i arrossega un gran nombre d’acusacions per tortures.

Recentment s’ha conegut el cas de la segona persona en tot el
món que ha aconseguit curar-se del virus del VIH sense medi-
cació. L’afectat es va sotmetre a un trasplantament de cèl·lu-

les mare per tractar un limfoma i ja porta un any i mig sense el virus
tot i que no segueix cap tractament antiretroviral.

L'Estat espanyol està invertint
múltiples recursos per publici-
tar, interna i externament, l'ex-
cel·lent nivell de la seva demo-
cràcia, la separació de poders,
la independència judicial, etc.

Que un estat exerceixi aquesta
activitat de propaganda és de-
gut al reconeixement de la seva
pròpia debilitat o, més aviat, a
la voluntat manipuladora per
tapar les seves vergonyes. Però
no hi ha campanya possible
que pugui contrarestar el fet
de tenir els representants polí-
tics i líders socials catalans en
presó preventiva des de fa més
d'un any. En el judici, amb un
tribunal escollit per a l'ocasió,
es compleixen els formalismes
de cara a l'exterior, però vul-
nerant els drets bàsics dels
presos: idiomàtics (no se'ls
permet testificar en la seva
llengua pròpia, el català, sinó
que han de fer-ho en la seva
segona llengua, l'espanyol) i la
cura de les seves condicions fí-
siques (durant diversos mesos
hauran de realitzar setmanal-
ment cinc o sis llargs desplaça-
ments des de la presó en males
condicions i, en finalitzar la
sessió, tornar a la presó per
adaptar-se als horaris d’a-
questa, amb el que es dificul-
tarà el contacte amb els seus
advocats). 

Aplicar la normativa habi-
tual, a un procediment que du-
rarà mesos, sense considerar
que l'esgotament físic i psíquic
dels acusats incidirà en la seva
pròpia defensa, deixa en evi-
dència una Justícia que busca
ratificar un càstig exemplar de-
cidit per endavant.

Independent?
per Amadeo Palliser
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Badalona

POLÈMICA4L’alcalde Álex Pas-
tor es va reunir ahir amb la co-
munitat educativa i es va com-
prometre a realitzar millores ur-
gents als camins escolars i als ac-
cessos de vianants als centres
educatius, després que un pare de
família fos atropellat dilluns quan
creuava el pas de vianants que
condueix a l’escola Badalona Port.

Al tancament d’aquesta edició,
l’home es trobava encara a l’UCI,
amb diverses fractures, però fora
de perill. En resposta a l’atrope-
llament, la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Alumnes
de Badalona (FAMPAS) va con-
vocar dimarts un tall del trànsit al
carrer Indústria, davant l’escola
Badalona Port.

Però els talls de trànsit es van
estendre dimecres a altres esco-
les i instituts de la ciutat, com l’es-
cola Ventós Mir i l’escola Progrés,
que es van solidaritzar amb el pare
de família afectat i van aprofitar
per a tornar a exigir, com han fet

diverses vegades, camins segurs
per anar a l’escola.

Aquestes mobilitzacions van
aconseguir que l’alcalde es com-
prometés ahir a regular el semà-
for de l’encreuament de carrers on
va tenir lloc l’atropellament, per-
què els vehicles no puguin creuar
quan el semàfor de vianants està
en verd. Des de FAMPAS assegu-
ren que Pastor també es va com-
prometre a posar reductors de ve-
locitat als passos de vianants per

accedir als centres i a marcar amb
colors les zones escolars.

La presidenta de FAMPAS,
Mireia López, assenyala que han
demanat a l’alcalde que els passos
de vianants a les zones escolars si-
guin elevats i ha manifestat que
aquests compromisos assumits
poden fer que es desconvoquin els
talls de trànsit programats per a
aquesta setmana. “Sortim espe-
rançats de la reunió”, va afirmar
l’AMPA de BDN Port a Twitter.

L’alcalde es va reunir amb l’AMPA de l’escola BDN Port. Foto: AMPA BDN Port

L’Ajuntament es compromet 
a millorar els camins escolars

» Un pare de família va ser atropellat dilluns davant l’escola BDN Port
» FAMPAS talla el trànsit per exigir seguretat als accessos a les escoles

Dilluns comencen les obres 
de la carretera de Can Ruti

MOBILITAT4Les obres de mi-
llora de la carretera de Can Ruti
començaran aquest dilluns, més
de dos anys després des que es
va anunciar la inversió d’1,5 mi-
lions d’euros que ho farà possi-
ble. En aquell moment, el 2016,
quan encara governava l’anterior
govern, es va assegurar que les
obres podrien finalitzar-se el
primer trimestre de 2018. Ara,
però, se situa el final de les
obres a finals de juny.

L’Ajuntament ha informat
que els treballs es faran en di-
verses fases, concretament en set

fases, per tal de minimitzar l’a-
fectació als equipaments sani-
taris i assistencials, del veïnat i
del trànsit de vehicles.

El pressupost de les obres ha
estat finançat íntegrament per
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona. “Les actuacions previstes
consistiran, principalment, en la
millora del paviment de la cal-
çada i els seus vorals, millores de
rotondes, parades de transport
públic i millores de la senyalit-
zació viària, tant pel que fa a
l’horitzontal com la vertical”, ha
destacat l’Ajuntament.

Sant Roc Som Badalona vol
reunir-se amb l’alcalde Pastor
ENTITATS4La Plataforma Sant
Roc Som Badalona va enviar
diumenge una carta a l’alcalde de
Badalona Álex Pastor on li de-
manen una reunió urgent per
tractar la denegació de l’ús de les
sales del Centre Cívic de Sant
Roc, ja que consideren que fins
ara cap representant polític els
ha donat cap explicació ni ha
mostrat interès a aportar solu-
cions adequades.

Des de l’Ajuntament assegu-
ren que valoraran la possibilitat
de realitzar la reunió, però dei-
xen clar que la plataforma no pot

fer servir el centre cívic per
raons tècniques i no polítiques.
Per tant, han de gestionar les se-
ves reclamacions amb la regi-
doria de Participació Ciutadana,
com han fet fins ara, assenyalen
fonts municipals.

La plataforma subratlla que
han intentat adaptar-se als re-
queriments tècnics de l’Ajunta-
ment, com la necessitat de sol·li-
citar la sala setmanalment i re-
tirar la documentació de l’armari
que tenien a l’equipament,  “mal-
grat estar en desacord i no ac-
ceptar la seva posició”.

FAMPAS exigeix una reunió
amb Generalitat i consistori

EDUCACIÓ4Les construccions
pendents de les escoles Ventós Mir
i Badalona Port viuen moments
d’incertesa. La Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares de Ba-
dalona (FAMPAS) demanen ur-
gentment una reunió entre la Ge-
neralitat, l’Ajuntament i la co-
munitat educativa, ja que consi-
deren que les administracions no
estan sent prou transparents amb
la informació que tenen sobre les
construccions pendents.

La presidenta de FAMPAS,
Mireia López, assenyala que el
conseller d’Educació, Josep Bar-
galló, els va deixar clar que la Ge-
neralitat va retornar a l’Ajunta-
ment els terrenys cedits perquè te-
nien càrregues. L’alcalde Álex
Pastor, però, va destacar en de-
claracions a Badalona Comuni-
cacióque “no hi ha cap motiu per
pensar que hi ha problemes que
dificultin la construcció de les es-
coles Ventós Mir i Badalona Port”.

Successos | Atropellament mortal a les vies del tren
Renfe va haver d’evacuar un tren de la línia R1 dimarts passat després que una per-
sona fos atropellada. Els viatgers van haver de ser evacuats per passarel·la a la se-
güent circulació de la via. Hi va haver retards a la línia durant més de tres hores.
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L’esquerra europea debat a
Badalona sobre les pensions

POLÍTICA4Els Federalistes d’Es-
querres de Badalona organitzen
un seminari sobre la situació ac-
tual de les pensions públiques a
Europa amb la participació de re-
presentants sindicals europeus i
eurodiputats. 

L’acte es durà a terme aquest
dissabte al Centre Cívic de La Sa-
lut i comptarà amb la participació
del secretari de polítiques socials
de CCOO, Carlos Bravo; el secre-

tari de polítiques socials de la
Confederació Alemanya de Sin-
dicats, Markus Hofman; el direc-
tor general d’ordenació econò-
mica de la Seguretat Social, Bor-
ja Suárez Corujo; la diputada
Aina Vidal; l’eurodiputat del grup
Socialista Europeu, Javi López; i
l’eurodiputat dels verds d’Europa,
Ernest Urtasun. El seminari el
clourà el president dels Federa-
listes d’Esquerres, Joan Botella.

Podem i comuns reflexionen
sobre les polítiques feministes
POLÍTICA4El Comú de Badalo-
na i Podem van convocar una jor-
nada de reflexió sobre polítiques
feministes i socials l’endemà del
Dia Internacional de la Dona
Treballadora, dissabte passat.
L’acte va comptar amb la parti-
cipació de la presidenta de Cata-
lunya en Comú Podem, Jessica
Albiach, i del candidat dels co-
muns a les eleccions europees,
Ernest Urtasun.

Els candidats d’El Comú de
Badalona i Podem per a l’alcal-
dia de Badalona, Aïda Llauradó
i Andreu Escobar, respectiva-
ment, van conversar amb Al-
biach i Urtasun sobre la neces-
sitat d’impulsar la visió social i de

gènere tant a l’àmbit municipal
com al català i europeu.

“Volem insistir: el feminisme
són polítiques públiques que apos-
tin per la igualtat més enllà del gè-
nere i la procedència. La Genera-
litat no està aplicant aquest tipus
de polítiques, el govern Torra-Ara-
gonès no dona solucions a les
dones”, va afirmar Albiach.

L’acte va ser també el primer
que fan conjuntament els co-
muns i Podem a la ciutat des que
van ser escollits els seus caps de
llista. “Les persones han d’estar al
centre de la nostra política. El nos-
tre front de batalla no només és es-
tar a les institucions, és també llui-
tar als carrers”, va dir Escobar.

PORT4Torna un any més la
fira dels oficis del mar de Bada-
lona. La quarta edició de la Fira
Inicia’t se celebrarà al Port de
Badalona del 5 al 9 d’abril i tin-
drà com a objectiu apropar, es-
timular i iniciar el màxim de per-
sones en la pràctica de la nàuti-
ca i diversos oficis del mar.

La fira arrencarà amb una
mostra comercial, que es durà a
terme el cap de setmana del 5 al
7 d’abril i que busca “desmuntar
el mite que la nàutica és elitista
o de difícil accés”, com asseguren
des del Port de Badalona. Per
aconseguir aquest objectiu, la
mostra posarà a disposició dels
assistents diverses opcions per a
la pràctica i l’acostament a la na-
vegació, des de caiacs i embar-
cacions de menys de 8 metres
d’eslora fins al paddel surf.

La programació de la mostra
comercial estarà organitzada
per tipus d’activitats nàutiques.
Divendres a la tarda es faran les
activitats d’acostament al rem,
dissabte al matí li tocarà a la pes-
ca esportiva i en caiac, dissabte
a la tarda a promocionar la na-
vegació tradicional i les expe-
riències innovadores, com el
vaixell típic xinès dragon boat,
i diumenge al matí el protago-
nisme serà per a la vela.

SORTIDA LABORAL AL MAR
Un altre dels objectius d’Inicia’t
és fomentar els oficis nàutics
com a possible sortida laboral
per als joves de Badalona. Des
del Port de Badalona assenyalen
la importància de “l’economia
blava” de l’entorn marítim del
municipi i per aquest motiu pro-
mouran prop de 35 oficis als 600
alumnes d’instituts badalonins
que visitaran el port els dies 8 i
9 d’abril.

Els estudiants faran un reco-
rregut pels estands dels dife-
rents oficis nàutics, on se’ls in-

formarà sobre l’oferta formativa
existent per orientar-los sobre
possibles oficis qualificats en te-
rra relacionats amb el mar o ofi-
cis directament exercits al mar.

INTRODUCCIÓ A LA FIRA
Com a preludi de la programa-
ció de la Fira, el pròxim 21 de
març se celebrarà al Centre d’Ac-
tivitats Nàutiques una taula ro-
dona en què representants de
centres de formació i operadors
plantejaran reptes i propostes
per millorar l’accés i l’ocupabi-
litat als oficis del mar. 

El rem serà una de les pràctiques que es promouran a la fira. Foto: Port Badalona

El Port promou els oficis del mar
entre els estudiants badalonins
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Búhos i Maldita Nerea, plats
forts de les Festes de Maig

PATRIMONI4L’Ajuntament bus-
ca inversors en una fira immo-
biliària francesa per transformar
alguns dels seus edificis públics
més emblemàtics. El regidor de
Promoció Econòmica, Jordi Su-
birana, ha acompanyat aquesta
setmana la delegació catalana
que visitava la 30a edició del
Marché International des Pro-
fessionnels de l’Immobilier (MI-
PIM) i ho ha fet amb un “catàleg”
de nou projectes de transfor-
mació urbana sota el braç.

Aquest “catàleg” d’edificis
està format per l’antic Parc de
Bombers, el BCIN, la CACI, la
Casa Arnús, la Casa B Parc Can
Solei, la Casa del Llac, l’edifici
d’Eines Canela, l’antic Mercat del
Peix i la Torre Codina. Des de l’A-
juntament asseguren que a la
fira, una de les més importants
del sector, s’ha posat en relleu, “a
més de les potencialitats de les
seves zones industrials”, “la seva
aposta per la tecnologia” i la
connectivitat amb la conurbació
de Barcelona.

PATRIMONI EN VENDA?
Des de Guanyem Badalona en
Comú i ERC han criticat la de-
cisió del consistori de buscar in-
versors en aquesta fira immo-
biliària, perquè consideren que
suposa “vendre’s tot el patrimoni
històric per fer-hi pisos per a mi-
lionaris estrangers”.

Així ho ha expressat a les xar-
xes socials el regidor José Téllez,
que ha denunciat que la MIPIM és
“on es reuneixen els principals es-
peculadors” i ha criticat l’Ajunta-
ment per prendre aquesta decisió
“sense parlar-ne amb ningú”.

Subirana ha contestat, tam-
bé mitjançant les xarxes socials,
que el govern no es planteja
vendre el patrimoni municipal,
sinó “donar-li un ús amb valor
afegit i d’interès públic per evi-
tar el seu deteriorament”.

Badalona busca
inversors per als
edificis històrics

CULTURA4Búhos i Maldita Ne-
rea seran els plats forts de les ac-
tuacions musicals de les Festes de
Maig. Aquests dos grups musicals
han estat els escollits per treure la
ciutat a ballar la nit de Sant Anas-
tasi, que se celebra el 10 de maig.

Com a novetat, aquest any el
concert que té lloc després de la
Cremada del Dimoni es durà a
terme al passeig Marítim, en
lloc de l’habitual escenari que se
situava a la plaça del Centenari. 

BÚHOS, EL SO DE LA FESTA
La banda originària de Calafell és
un dels grups habituals a totes
les festes populars de Catalunya.

El seu nou disc La gran vidaha
estat un dels més reproduïts a
Spotify i YouTube.

MALDITA NEREA, UN PES PESANT
L’agrupació liderada per Jorge
Ruiz presentarà a Badalona el
seu darrer àlbum, Bailarina, en
el qual la dona pren protagonis-
me. Maldita Nerea s’ha consa-
grat com un dels principals grups
a tot l’estat i compta amb dife-
rents Discos Platino, així com
amb diversos premis espanyols.

ON SÓN LES DONES?
Així com amb el cartell del con-
cert del passat Nadal, la Comis-

sió de Festes de Badalona s’ha
tornat a mostrar crítica amb l’e-
lecció de la programació musical
per a les Festes de Maig. La co-
missió ha manifestat el seu des-
contentament a través de les
xarxes socials, des d’on ha as-
senyalat que ha reclamat a l’A-
juntament “la presència d’artis-
tes dones”.

Des de la Comissió de Festes
han manifestat que no han tin-
gut en cap moment “la sensació
de ser vinculants per a les Festes
de Maig” i demanen a l’Ajunta-
ment “que torni la cultura, la di-
versitat musical i les festes cre-
ades des del poble”.Búhos és una banda habitual a les festes populars. Foto: Búhos
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LOTERIA4La penya del Bar
Montes de Santa Coloma va
guanyar fa una setmana més de
10 milions d’euros al joc 7/39 de
l’ONCE. Es tracta del premi més
gran que ha donat aquest joc a
tot l’Estat i el premi més milio-
nari de la història al municipi,
com va avançar ElMirall.net.

Els 10.673.224,44 euros que
componen el total del premi es
repartiran entre la quarantena
de famílies que formen part de
la penya. Després de descomp-
tar els impostos, cada persona
guanyadora s’endurà, aproxi-
madament, uns 200.000 euros.
El sorteig va tenir lloc dijous
passat.

El venedor que va portar la
sort a aquest grup de colomencs
és l’agent de l’ONCE Manuel
Santiago Domínguez Sánchez,
que és qui gestiona el quiosc de
loteria ubicat al número 14 de la
plaça de la Vila, on va vendre la
butlleta premiada.

“Estava boig d’alegria per
haver donat el premi més gran
de la meva vida. Ha tocat a una

penya amb qui col·laboro des de
fa temps i és gent que ho neces-
sitava. Estic molt content no
només per la quantia del premi,
sinó perquè s’ha repartit molt”,
va explicar el venedor en decla-
racions a ElMirall.net. 

El 7/39 és un joc de l’ONCE
on cal triar 7 nombres dels 39
números de cada bloc d’apostes.
El pot mínim garantit és d’un
milió d’euros.

El premi es va vendre al quiosc de la plaça de la Vila. Foto: Google Maps

Una penya colomenca guanya
10 milions en un joc de l’ONCE

» Es tracta del premi més gran que s’ha donat mai a Santa Coloma
» La butlleta del joc 7/39 es va vendre al quiosc de la plaça de la Vila

El festival Quinzena de dansa
farà ballar el metro

CULTURA4El festival de dansa
Quinzena Metropolitana aterra
un any més a l’L9 del metro a
Santa Coloma. En aquesta oca-
sió, el centre de creació escéni-
ca HOP (fundat el 2012 a Bar-
celona) ha dissenyat un espec-
tacle itinerant que farà ballar els
usuaris del transport públic i que
es durà a terme aquest dissabte
a l’estació de Fondo.

L’espectacle serà una mostra
multidisciplinària de la fusió de
diverses danses urbanes, africa-
nes, contemporànies i fins i tot
de tècniques típiques del circ.

Hi participaran els ballarins
Guilla Vidal-Ribas, Kiko López
(de la companyia Nouva’s), Ag-
nès Salas, Héctor Plaza, David
Vento i l’artista de circ Pablo Mo-
lina. Aquest grup d’interprets
interactuarà amb la música del
compositor Daniel López, la so-
prano Paula Sánchez-Valverde i
el productor musical Mans O (el
qual també ballarà) per crear
tota una festa dins del metro.

El mateix espectacle es pre-
senta avui a l’estació de l’L2 Ba-
dalona-Pompeu Fabra i diven-
dres a Cornellà del Prat.

Dos desnonaments en
només una hora i mitja avui

HABITATGE4Els desnonaments
no s’aturen a Santa Coloma. La
PAH Gramenet denuncia que
avui hi ha dos desnonaments en
només una hora i mitja. Des de la
plataforma, però, assenyalen que,
com que no es preveu la inter-
venció de les forces de l’ordre, es-
peren poder aturar-los momen-
tàniament. De fet, en un inici ha-
vien de ser tres, però un es va sus-
pendre a última hora. 

Per altra banda, ahir la PAH va
aconseguir la suspensió d’un altre
desnonament d’una família, en el
qual sí que estava prevista la pre-

sència policial. L’entitat alerta de la
greu situació que viu aquesta fa-
mília, la qual ha patit ja més de set
intents de desnonament. La sus-
pensió d’aquest últim intent durarà
fins al juliol, quan la menor a càrrec
de la família acaba el curs escolar.

En els desnonaments pro-
gramats per a avui també hi ha
menors involucrats i en un d’ells
fins i tot es podria quedar al carrer
una persona gran amb una dis-
capacitat del 73%. La PAH ha
traslladat a l’Ajuntament un llis-
tat de totes les persones afectades
per buscar-los una solució.

Les dones prenen els
escenaris al festival MIM-A

FEMINISME4La plataforma
Mujeres en la Industria Musical
(MIM) organitza el MIM-A San-
ta Coloma Festival, un esdeve-
niment musical gratuït realitzat
íntegrament per dones, des de la
seva producció fins a les artistes
que pujaran a l’escenari. 

El festival tindrà lloc aquest
dissabte a Mas Follonar i comp-
tarà amb una programació di-
versa d’activitats, entre les quals
destaquen les actuacions musi-

cals d’Estrogenuinas, La Femme
Brutal, Elane, Las Niñas Perdi-
das y Esmeralda Colette.

FEMINISME DES D’ÀFRICA
Dilluns passat es va inaugurar al
Centre Civic Riu l’exposició Àfri-
ca en femení, del col·lectiu foto-
gràfic RUIDO Photo, la qual es po-
drà visitar fins l’11 d’abril. Les fo-
tografies mostren la dificultat que
viuen les dones a Gàmbia en àm-
bits com l’educació i la feina.

Política | Òmnium debat sobre el judici als independentistes
El president d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri; el candidat dels comuns al Congrés,

Jaume Asens; l’exdiputada al Parlament Gabriela Serra i el jurista Javier Pérez Royo de-
batran avui al Museu Balldovina sobre el judici als polítics i activistes independentistes.

200.000
euros és la quantitat
aproximada que rebrà
cadascun dels
guanyadors del premi
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Endesa i Metrovacesa s’alien 
per construir a les Xemeneies

URBANISME4Endesa i Metro-
vacesa (una empresa immobi-
liària controlada pels bancs San-
tander i BBVA) van constituir a
finals de l’any passat una socie-
tat conjunta anomenada Front
Marítim del Besòs per tal de
desenvolupar l’operació urba-
nística que es farà a l’àmbit de les
Tres Xemeneies. Així ho va avan-
çar fa una setmana el periòdic
econòmic Cinco Días.

L’acord entre les dues em-
preses es va concretar en una
ampliació de capital no dinerària,
per la qual Endesa va aportar

uns terrenys valorats en 92 mi-
lions d’euros (l’elèctrica era la
propietària de l’antiga central in-
dustrial). L’empresa immobiliària
va afirmar a Cinco Díasque estan
treballant per canviar la qualifi-
cació d’ús industrial dels terrenys
perquè passin a ser residencials.

Des de l’Ajuntament de Sant
Adrià asseguren a Línia Nord
que l’aliança entre Endesa i Me-
trovacesa “és un acord entre pri-
vats que no té a veure amb el pro-
jecte” i que no desvirtuarà el pla de
transformació de l’entorn perquè
“és independent de la propietat”.

CULTURA4El fotògraf Andreu
Noguero Cazorla recrea el reco-
rregut del Quixot a La Manxa a
través d’una sèrie de fotografies
que barregen la realitat i la fan-
tasia i que es podran veure a l’ex-
posició Por tierra de gigantes, la
qual estarà oberta al públic des
d’avui i fins al 4 d’abril a la Sala
d’Exposicions Joan Vila i Plana.

L’exposició l’organitza l’A-
grupació Fotogràfica de Sant
Adrià de Besòs, que ha decidit
deixar l’entrada lliure a l’expo-
sició perquè tots els ciutadans de
Sant Adrià la puguin visitar. 

Com explica Noguero, les
fotografies les va fer a diversos
llocs de La Manxa, sobretot a
Consuegra, Campo de Criptana
i els seus voltants. 

“Sortides i postes de sol en
un entorn tan característic com
són els molins de vent en els di-
ferents llocs on Cervantes va
inspirar la seva famosa novel·la
Don Quijote de la Manxa, on
aquests, davant els ulls d’un
al·lucinant Quixot, els confon
amb gegants que ha de derro-

tar”, manifesta el fotògraf al
tríptic de presentació de l’ex-
posició.

En total, la mostra està com-
posta per prop de 30 fotografies
que barregen paisatge, molins i
personatges ficticis que aparei-
xen a la novel·la, com Dulcinea,
la mesonera i els mateixos Don
Quixot i Sancho Panza. 

L’exposició s’inaugurarà avui
a les 20 hores a la sala Joan Vila
i Plana i es podrà visitar de di-
lluns a dijous de les 19 a les 21
hores. L’Agrupació Fotogràfica de
Sant Adrià de Besòs va néixer
l’any 1949 i des de llavors ha
mantingut el seu objectiu de con-
vertir-se en un punt de trobada
per a tots els amants de la foto.

Un passeig fotogràfic pels llocs
emblemàtics del Quixot

Feminisme | Noves columnes per la igualtat de gènere
L’Ajuntament de Sant Adrià inaugura avui quatre noves columnes dedicades a la

igualtat de gènere al Bosc de Columnes. L’artista Elisenda Solà-Niubó ha estat l’enca-
rregada de fer aquestes pintades que simbolitzen dones de diferents procedències.

Les fotos de l’exposició barregen realitat i fantasia. Fotos: Andreu Noguero
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Joan Callau
Alcalde de Sant Adrià i candidat del PSC a l’alcaldia

“Com a administració ens hem
sentit sols més d’una vegada”

Aquesta és la segona ve-
gada que es presenta com
a cap de llista del PSC. Creu

que pot repetir o millorar els re-
sultats del 2015?
Si no cregués que es poden millo-
rar, no em presentaria. Crec que
hem fet una molt bona feina, so-
bretot vistes les circumstàncies i la
crisi que hem travessat.

Per què creu que ha de continuar
sent l’alcalde de Sant Adrià? 
Perquè hem avançat molt però en-
cara hi ha coses que hem de millo-
rar. Tenim grans problemes.

Un dels temes més importants
que haurà d’afrontar el pròxim
alcalde serà la transformació de
les Tres Xemeneies.
Personalment, estic molt content
perquè va ser un compromís meu
que això es faria a través d’un pro-
cés de participació. Van participar
més de 50 persones a cada una de
les quatre sessions, i a la sessió de
retorn van ser més de 100 perso-
nes. Ara hem assentat les bases per
a la transformació de les Tres Xe-

meneies, que han de ser el futur de
la ciutat a mitjà i llarg termini.

Creu que el procés participatiu
va complir les expectatives? Per
part d’algunes entitats hi va
haver crítiques...
Crec que sí. L’opinió de la Plata-
forma per a la Conservació de les
Tres Xemeneies, que a les sessions
eren 5 o 10 membres, és l’opinió de
5 o 10 persones. Però n’hi havia 50
més que opinaven de formes di-
verses. En un procés així no ha de
sortir el que tu vols. Hi ha punts de
vista diferents. Tu aportes el que
aportes i la majoria s’ha sentit molt
ben representada.

El PDU proposa més de 1.700
habitatges a la zona. Calen?
Ara el PDU no proposa res. Proposa
tres franges i una orientació. Fa
dues setmanes es va aprovar per
majoria simple al Ple el document
que defineix el model, però les con-
clusions de la participació, que jo
crec que és més important que l’al-
tre punt, es van aprovar per majoria
absoluta. L’important serà la discus-
sió del document inicial. Llavors sí
que s’especificarà quants habitat-
ges hi haurà. Allò és una propietat
privada i hi ha dues formes de re-
soldre-ho. O ho compres, via ex-

propiació, o fas un procés de trans-
formació. No hi ha més opcions.

El projecte ja descartava d’en-
trada l’expropiació.
Bé, però és que no hi ha cap admi-
nistració a Catalunya que estigui
disposada a posar 65 milions o més

per comprar-ho. Tu pots tenir tota
la raó, però tens una propietat pri-
vada en la qual el propietari pot de-
manar-te llicència d’obres per a una
zona industrial. I si el projecte que
presenta compleix totes les pres-
cripcions tècniques, tu has de
donar-li llicència. No pots no fer-ho. 

Això els fa sentir lligats de mans?
No. L’important és transformar-ho.
Hem de recuperar la platja, hem de
traslladar el col·lector, etc. Si la cosa

es queda com està, en canvi, no tin-
drem ni platja ni tindrem res.

Canviant de tema, vostè va anar
a principis d’any al Parlament de
Catalunya per exigir solucions
per a La Mina. S’ha traduït en al-
guna acció concreta?
Encara no. La resposta que ens
donen és que no hi ha prou efec-
tius policials. Crec que a La Mina fal-
ten dues coses: recuperar l’espai
públic i fer un pla de xoc contra la
pobresa estructural. 

Qui l’hauria d’impulsar aquest
pla de xoc?
El Govern de la Generalitat. I s’hi
hauria d’implicar molt l’Ajuntament
de Barcelona, perquè té una he-
rència històrica en la construcció
del barri de La Mina.

Ha trobat receptivitat per part
del govern d’Ada Colau?
No. Vaig anar-la a buscar perquè
ens ajudés amb la gestió dels habi-
tatges de lloguer social. Vam tenir
una reunió amb la regidora de ser-
veis socials i ens van dir que no,
amb excuses formals. En aquest
camp no hem trobat la sensibilitat
necessària, perquè realment és
molta la càrrega que suposa el llo-
guer social per a un ajuntament

com el nostre. I, per tant, Barcelona
té el deure moral de col·laborar-hi,
hi hagi qui hi hagi al capdavant. El
problema no és Colau.

Dona la sensació que La Mina
acaba assumint els problemes
que Barcelona no vol tenir. A la
sala de venipunció del barri, un
67,2% dels usuaris són de Barce-
lona. Considera que a la capital
catalana ja li va bé que aquestes
persones vinguin a La Mina?
Quan tens un problema, el tens tu
i no els altres. Els drogodependents
no venen perquè hi hagi la sala,
venen perquè hi ha la droga. 

Seguint amb La Mina, les famí-
lies del bloc Venus fa molt temps
que pateixen talls de llum. En
quin estat es troba el projecte
per a l’enderroc?
Això és un deure que el Consorci de
La Mina té pendent, no l’Ajunta-
ment. Ara estem treballant en un pla
per a l’enderroc, el qual ha de possi-
bilitar que això no quedi encallat.  

Es descarta la rehabilitació?
Sí. La conselleria té preparats 6 mi-
lions d’euros. En falta trobar dotze
més per a l’enderroc. Però gestio-
nar-ho no és fàcil i per això dic que
el perill és que quedi encallat.4

A. Nadeu / A. Magaña
Fotografia: E. Corria

“Si el crematori
hagués estat un
pla municipal, 
l’hauríem
tirat enrere”
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– La Generalitat es planteja 
regular el preu del lloguer.
Li sembla encertat?

– El primer habitatge 
és una necessitat i, per tant,
sí, s’ha de regular.

– El govern de Pedro Sánchez
ho va descartar...

– Però jo ho trobo bé. Pedro
Sánchez ha fet moltes coses
bé, però en aquest cas
discrepo: s’ha de regular.

3“El bloc Venus no anirà a terra,
volem canviar el pla de reforma”.
Són paraules seves en una entre-
vista del 2016 a Línia Nord. A què
es deu aquest canvi d’opinió?
A les circumstàncies, sobretot pel
que fa a la Generalitat. Santi Vila,
quan era conseller de Territori, ens
va reunir a tots i ens va dir que la Ge-
neralitat no tenia diners. Aleshores,
o es rehabilitava o es quedava com
està ara. Jo soc una persona molt
possibilista. Si el conseller, que és qui
ha de posar els diners, ens diu que
no en té, tu et quedes amb la teva
raó però tens 240 famílies vivint allà
com viuen. Una de les coses impor-
tants de gestionar una administra-
ció és intentar arreglar la vida dels
ciutadans, no tenir la raó.

L’Ajuntament de Sant Adrià ja és
un dels que destina més pressu-
post a inversió social, però tot i
això és el municipi que lidera la
taxa d’atur al Barcelonès Nord.
Què més es pot fer per revertir
aquesta situació?
Esperar la millora econòmica glo-
bal. Però en això no tenim influ-
ència els alcaldes. Nosaltres hem
insistit molt en la promoció eco-
nòmica. En aquest mandat hem
fet 600 contractes directes i 1.500 a
través de l’àrea de promoció. Tre-
ballem molt la formació. Fem cur-
sos a mida perquè les empreses
agafin persones de Sant Adrià. I un
dels eixos del Consorci de La Mina
és aquest: trobar feina a la gent.

A la ciutat, l’atur afecta sobretot
les persones no qualificades. L’ab-
sentisme escolar a secundària ar-
riba fins al 76,9% a La Mina. No es
pot fer res més?
Som la segona ciutat, després de
Barcelona, que té una escola d’o-
portunitats. Tenim cursos de PFI,
tenim centres oberts i l’any que ve, si
tot va bé, tindrem dos graus més.
Les persones sense qualificació són
un dels problemes a Sant Adrià, per-
què aquí, qui té una qualificació
troba feina. Hem de fer alguna cosa
conjunta entre l’Ajuntament i la Ge-
neralitat per tenir un espai on con-
visquin en un mateix lloc la formació
reglada i la no reglada. 

Des d’aquest Ajuntament es tiren
endavant molts projectes socials,
però la situació és tan greu que
sembla inabastable. Té una certa
sensació d’impotència?
De solitud, sí. Com a administració,
ens hem sentit sols. Més d’una ve-
gada. A més, jo crec que quan un
govern no governa el dia a dia la
societat col·lapsa pels llocs més dè-
bils, ja sigui en barris com La Mina o
al CAP de Llefià, per exemple. Quan
no es contracten metges, mestres i
policies, la societat comença a
col·lapsar pels llocs més dèbils. 

Ha arribat a pensar que això no
té solució?
No. Crec que has d’esperar que la
situació econòmica vagi a millor,
però també, des del que pots, has
de seguir remant. És la teva obliga-
ció. Si no, no cal que siguis alcalde
ni que et presentis. Soc l’alcalde de
Sant Adrià, no d’un altre lloc. I a
més, crec que la ciutat té coses
molt bones i molt potencial.

Parlant de bones notícies, Barce-
lona ha fet el primer pas per unir
el Tramvia per la Diagonal. Con-
fia que es pugui fer realitat du-
rant la pròxima legislatura?
Veient els partits que ho han votat,
jo crec que sí.

A què creu que responia l’oposi-
ció a aquesta proposta?
Vist des de fora, semblava més una
batalleta política. 

Una altra notícia a priori positiva:
la Generalitat es planteja regular
el preu del lloguer. Li sembla en-
certat?
El primer habitatge és una necessi-
tat i, per tant, sí, s’ha de regular.

El govern de Pedro Sánchez ho
va descartar...
Però jo ho trobo bé. Hi ha la lliber-
tat de discrepar. Pedro Sánchez ha
fet moltes coses bé, amb mesures
ambicioses, però en aquest cas
discrepo: s’ha de regular. A Sant
Adrià fa falta lloguer per a perso-
nes treballadores. El lloguer social
ja el tenim cobert i el lloguer pro-
tegit també. A finals d’any a La Ca-
talana començarà una promoció
d’habitatge protegit on també hi
haurà venda i lloguer. A la fàbrica
de cartró Llandrich hi haurà llo-
guer protegit per a treballadors.
Ara ens falta que el mercat també
sigui assequible.

Tornem a Barcelona, perquè ha
impulsat l’operador elèctric Bar-
celona Energia, que es basa en
gran part en la incineradora Tersa.
Han sorgit entitats, com AireNet,
que consideren que l’activitat d’a-
questa planta és un perill per a la
salut. Vostè els pot garantir que
no hi ha cap perill?
El que hi ha hagut en aquest cas
és un menyspreu de les institu-

cions. Jo estic tranquil amb el se-
guiment que en fa la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental, que
és qui té les competències, no
amb l’empresa. Ara bé, Tersa es va
construir aquí l’any 1973, quan
això pertanyia a Barcelona, tot
sigui dit.

Parlant de temes mediambien-
tals, un altre equipament qües-
tionat ha estat el crematori. No
es podria haver evitat tota la ten-
sió que s’ha generat al respecte?
No, perquè no era una gestió nos-
tra. Això era un solar del Consell
Comarcal, que ens va proposar el
projecte. Ho vaig consultar amb els
grups que hi havia aleshores al Ple
i, tant aquí com al Consell Comar-
cal, tots vam votar-hi a favor per-
què enteníem que es feia un servei.
Dit això, ja ho vaig explicar als de la
plataforma Stop Crematori: actual-
ment, si hagués estat un projecte
municipal, l’hauríem tirat enrere.  Jo
no he vingut a barallar-me amb les
persones.

Parlem del panorama electoral.
El 2015 el PSC va perdre la majo-
ria absoluta. Si la fragmentació
va a més, el preocupa com pot
quedar la governabilitat?
Sí. De fet, hem governat en minoria
perquè cap altre grup ha volgut
pactar amb nosaltres. Però sempre
hem apostat pel diàleg. Ja ho fèiem
abans quan teníem majoria abso-
luta. Per tant, crec que és important
estar tranquils i dedicar-nos, sobre-
tot, als temes de Sant Adrià.

Amb qui preferirà arribar a acords:
amb els constitucionalistes o amb
les esquerres?
[Pensa]. Amb qui m’entengui. De
vegades, quan estàs al mig, quan
ets equidistant, reps per tots cos-
tats. Jo reivindico ser equidistant,
perquè Catalunya en aquests
moments requereix diàleg i reva-
lorar les institucions. L’important
és respectar l’ordenament demo-
cràtic, que no vol dir que sigui in-
alterable. Però quan no estàs dins
del marge de la llei, això és la llei
de la selva.

Si torna a ser alcalde, quina serà
la seva primera decisió?
No ho sé... [somriu]. Impulsar tots
els temes que hem anat comen-
tant al llarg d’aquesta entrevista,
que crec que són els més impor-
tants.

El preocupa que la seva investiga-
ció en el cas Marina Besòs avanci
i posi en perill la legislatura, si
torna a ser alcalde?
Quan arribi, si arriba, ja en parlarem.

Però el preocupa?
No. Quan arribi ja es veurà.<

“Quan estàs 
al mig, quan 
ets equidistant,
reps per tots
costats”

“Per revertir l’atur hem d’esperar
la millora econòmica global”
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Montgat | Tiana

Montgat celebra les Jornades
del Dia del Consumidor

COMERÇ4L’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor de
Montgat (OMIC) arriba aquest
divendres al seu 10è aniversari.
Per celebrar-ho, l’Ajuntament
de Montgat ha organitzat les
Jornades del Dia del Consumi-
dor, que aquest any arriben a la
seva 12a edició i que tindran lloc
aquest divendres i els dies 20 i 21
de març.

Aquest divendres, la Sala
Pau Casals acollirà un acte per
celebrar l’aniversari de l’OMIC  i
donar el tret de sortida a les Jor-
nades del Dia del Consumidor.

Aquestes jornades conti-
nuaran el 20 de març amb la
Unitat Mòbil de Consum de la
Diputació de Barcelona, que se
situarà a la plaça de les Mallor-
quines, i tancaran el 21 de març
al Casal de Gent Gran amb l’ac-
tivitat La música en consum.

L’OMIC és un servei gratuït
d’informació, ajuda i orientació
que depèn de l’Ajuntament i que
està obert a tota la ciutadania els
dilluns i dimarts al Centre Cívic.
El seu objectiu és garantir que les
persones consumidores puguin
exercir els seus drets bàsics. 

CULTURA4L’Associació Amics
de la Sardana de Tiana va tornar
a celebrar, aquest dissabte a la
Sala Albéniz, l’espectacle Sar-
dana té nom de dona, que
aquest any arriba al seu 15è
aniversari. La pianista i com-
positora Montserrat Pujolar va
ser l’encarregada de dirigir la
formació badalonina Cobla Ma-
rinada, la qual va posar la mú-
sica a la vetllada. Pujolar ha es-
tat present a les 15 edicions de
l’espectacle.

L’esdeveniment estava em-
marcat en les activitats reivindi-
catives del Dia Internacional de la
Dona, que es va commemorar el
8 de març. A més, a l’espectacle
també es va homenatjar una de les
veus més emblemàtiques de la
música catalana, Núria Feliu. “La
sardana per a mi és la vida, és l’e-
moció”, va assegurar la cantant.

L’objectiu d’aquesta activitat
és potenciar i donar visibilitat a
les dones que componen i toquen
sardanes. Per aquest motiu, Pu-
jolar va arrencar la nit amb una
cançó composta per ella mateixa,

Amb l’esperit vibrant, un tema
que va assenyalar que va escriu-
re per a la seva mare.

A més de la Cobla Marinada,
també van actuar l’Escola Mu-
nicipal de Música i Dansa de Tia-
na, que va interpretar un vals
amb coreografia anomenat Tot
festejant, el qual va comptar
amb la direcció del compositor i

músic de cambra Jordi León, que
també va dirigir la Cobla Mari-
nada en el tema La meva filleta.

També van participar-hi la
Colla Sardanista Violetes del Bosc,
el Cor Veus de la Virreina i la Co-
ral Tianenca. Violetes del Bosc van
ser les encarregades de retre ho-
menatge a Núria Feliu, amb la
cançó Núria Feliu és sardana.

L’acte Sardana té nom de dona arriba al 15è aniversari. Foto: Aj. de Tiana

La Unitat Mòbil de Consum visitarà Montgat el 20 de març. Foto: Diputació

Tiana reivindica el paper de 
la dona al món de la Sardana

Política | Junts per Tiana explica el seu pla per a la seguretat
El candidat de Junts per Tiana per a les pròximes eleccions municipals, Isaac Salvatie-
rra, debatrà amb els ciutadans les polítiques de seguretat que intentaran porta a terme

la pròxima legislatura. L’acte se celebrarà demà a la sala d’exposicions del Casal. 
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Esports

El Seagull ja té assegurada, de
cara al curs que ve, la seva pre-
sència a la nova Primera Divisió
B del futbol femení. Això és segur
passi el que passi en les cinc
jornades que falten, encara que
el premi encara podria ser més
gran, ja que les de Jordi Ferrón
són la principal alternativa al tí-
tol, que ara mateix seria per al Za-
ragoza Club de Fútbol Femenino.

El conjunt de Jordi Ferrón va
assegurar-se la seva presència en
aquesta categoria que s’estrena-
rà el pròxim mes de setembre
gràcies a la seva victòria de di-
umenge passat contra l’Igualada
al Municipal de Badalona (3-1,
amb dianes d’Irina Uribe, Pilar
Garrote i Sara Serna). La quarta
posició serà també matemàti-
cament per a les gavines si el Co-

llerense deixa de guanyar un sol
punt en aquesta recta final del
campionat.

Les badalonines visitaran,
aquest diumenge, el camp del
Sant Pere Pescador, on buscaran
trencar una mala dinàmica recent
lluny de casa, on encadenen dues
jornades sense guanyar (derrota
3-1 a Lleida contra l’AEM i 2-2 a
principis de mes a Sant Adrià
contra l’Espanyol B).

IMPROBABLE, NO IMPOSSIBLE
Molt més difícil, en canvi, és que
el Sant Gabriel aspiri a l’ascens.
El conjunt de Sant Adrià és setè
amb 31 punts, i tenint en comp-
te que pugen els quatre primers
i els dos millors cinquens, neces-
sita fer un ple de victòries en els
cinc últims partits i que Colle-
rense i Espanyol B fallin. El prò-
xim matx per al Sangra serà pre-
cisament contra el filial perico.

La plantilla celebra el primer èxit de la temporada. Foto: CES

El Seagull s’assegura l’ascens 
a la futura Primera Divisió B

» Les badalonines i el Zaragoza CFF es disputaran el títol de Segona
» El Sant Gabriel té opcions remotes de lluitar per pujar de categoria

L’Industrias afronta un matx
de caixa o faixa a Tudela

Cada dia, cada jor-
nada que passa, les
opcions de l’Indus-
trias Santa Coloma

de ser al play-off, acabant en la
vuitena plaça (o una de millor)
són més remotes, però si hi ha un
partit que pot rellançar l’equip en
aquesta pugna és la visita a Tu-
dela de demà passat per jugar
contra el Ribera Navarra.

El conjunt entrenat per Pato
Mena és vuitè amb 33 punts, set
més que els colomencs, ara que
falten sis jornades perquè es posi
el punt final a la lliga regular. Una

victòria al Ciudad de Tudela re-
forçaria les opcions dels d’Óscar
Redondo de cara a l’esprint final.

GRAN IMATGE CONTRA L’INTER
Els de Santa Coloma afronten el
viatge a Navarra amb bones sen-
sacions després del gran partit de
diumenge passat a l’Olímpic con-
tra l’Inter (3-3). Cardona, Maico
i Thalles (aquest últim, de doble
penal quan faltaven tres minuts
per al final) van ser els golejadors
colomencs en un excel·lent par-
tit en el qual també va brillar el
porter Miquel Feixas.

L’UBSA segueix en ratxa 
i el Sampep cau a la promoció
BÀSQUET4L’UBSA i el CB Sant
Josep són la cara i la creu en el
grup C-B de la lliga EBA.

Els de Mario Lousame van
aconseguir la cinquena victòria
seguida dissabte passat contra el
Vive El Masnou (99-81), un re-
sultat que, combinat amb la der-
rota del Pardinyes a Barcelona
contra el Martinenc fa que la dis-
tància amb els lleidatans ara si-
gui de dues victòries. Entre els
dos conjunts hi ha el Club Bàs-
quet Mollet.

Els adrianencs buscaran con-
tinuar amb aquesta magnífica di-

nàmica aquest diumenge a un
quart de sis de la tarda, quan re-
bran el Pardinyes al Ricart.

Per la seva banda, el Sant Jo-
sep continua en caiguda lliure i
ja encadena sis derrotes conse-
cutives. La pallissa que el Sam-
pep va patir a Andorra (100-49)
fa que els badalonins caiguin a la
dotzena posició, una de les dues
places que farien jugar la pro-
moció per no perdre la categoria.

L’equip tindrà l’oportunitat
de trencar aquesta dinàmica ne-
fasta davant l’afició, diumenge a
les quatre contra el Palma.

Quatre jornades separen 
el CTT Badalona del ‘play-off’

Quatre partits ser-
viran per acabar de
determinar si la
temporada del pri-

mer equip del CTT Badalona és
molt bona o extraordinària. 

L’equip, que afronta una sè-
rie de caps de setmana de des-
cans (després del contundent 6-
0 del passat dissabte 2 a casa
contra el Vasa-Arroyo) té l’o-
portunitat de tornar a classificar-
se per al play-off d’ascens a Su-

perdivisió i, per fer-ho, ha de
guanyar, com a mínim, tres d’a-
quests enfrontaments. Si l’Olot
guanya el partit que li queda, els
badalonins estarien obligats a fer
el quatre de quatre i aleshores
caldria mirar el balanç de punts
a favor i en contra entre els dos
equips. A més, el CD Marpex
Beraun Errenteria de Guipúscoa
està empatat a punts amb el Ba-
dalona, de manera que també as-
pira a la promoció d’ascens.

Santa Coloma | Oriol Roca, de l’RCTB, campió del WTT de Tabarka
Un altre gran resultat per a Oriol Roca. El tennista colomenc del Reial Club de Tennis Barcelona es

va proclamar, diumenge passat, campió del torneig ITF World Tennis Tour de Tabarka (Tunísia).
Roca va aconseguir guanyar-lo tant en individual com en dobles, fent parella amb Sergio Martos.

Pau Arriaga
BARCELONÈS NORD



La Junta Directiva
de l’Snatt’s Sant
Adrià va decidir,
abans-d’ahir, can-
viar l’entrenador del

primer equip, tot i que finalment
la decisió es va comunicar ahir al
vespre. César Aneas, fins ara se-
gon en l’estructura tècnica lila,
passa a assumir les funcions de
Glòria Estopà. La dolorosa der-
rota que l’equip va patir contra el
Zamarat diumenge passat ha es-
tat el desencadenant de la decisió. 

En un comunicat, el club ex-
pressa una “sincera gratitud i
reconeixement a l’esforç, dedi-
cació i implicació” de l’entrena-
dora sabadellenca, que havia as-
sumit el rol de tècnic principal
aquesta temporada. El text tam-
bé explica que Estopà continua-
rà al capdavant del cadet A lila.

El nou tècnic, per la seva ban-
da, tindrà com a assistent prin-
cipal Jordi Périz, una figura amb
una gran experiència en el bàs-

quet femení, ja que durant mol-
tes temporades va dirigir el Draft
Gramenet de Santa Coloma.

Aneas, doncs, dirigirà el con-
junt lila en les quatre finals que
hauran d’afrontar per intentar
que la temporada que ve sigui la
tercera consecutiva en la màxima
categoria del bàsquet estatal. La
primera serà demà passat, a dos
quarts de sis de la tarda, a Men-
dizorrotza, l’escenari que en-

guany ha acollit la Copa de la Rei-
na, en un partit contra l’Araski, un
equip que busca consolidar la
seva posició de play-offperò que
en la primera volta va perdre al
Marina Besòs (78-64).

El principal argument ofensiu
del conjunt de Madelen Urieta és
l’aler-pivot nord-americana Ariel
Edwards, la màxima anotadora
de la lliga, amb una mitjana de
17,23 punts per partit.
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Els Dracs reprenen la 
lliga visitant els Hurricanes

Després d’un cap
de setmana que
ha servit per aga-

far forces, el primer equip masculí
dels Dracs torna a la competició,
afrontant la sisena jornada de la
conferència nord-est de la Lliga
Nacional de Futbol Americà con-
tra els Zaragoza Hurricanes, el
cuer del grup i que només ha
aconseguit guanyar un dels cinc
partits que s’han jugat.

Els badalonins, juntament
amb els Osos de Rivas (líders de
la conferència nord-oest) són l’ú-
nic equip invicte de la competició,
i voldran mantenir aquesta con-
dició en la seva visita a la capital
de l’Aragó. El conjunt d’Óscar
Calatayud va estrenar el mes amb

un triomf contundent contra els
València Firebats el passat diu-
menge 3 (58-8) en una nova ex-
hibició de joc de passada contra
l’únic altre equip que ha guanyat
la lliga en els darrers cinc anys.

EL FEMENÍ BUSCA LA PRIMERA
Els resultats, en canvi, no estan
sent gens bons per al primer
equip femení, que aquest diu-
menge a partir d’un quart d’una
del migdia buscarà sumar la pri-
mera victòria de la temporada al
camp de Pomar contra les
l’Hospitalet Pioners.

Fins ara, les Dracs han en-
caixat derrotes contundents,
però voldran regalar el primer
gran resultat a l’afició.

Un CF Badalona enratxat
visita l’emblemàtic Castalia

Continuar amb les
bones sensacions i els
bons resultats re-
cents.  El CF Badalo-

na, que sota les ordres de Juan-
jo García continua vivint el millor
moment de la temporada, visi-
tarà diumenge a la tarda un dels
escenaris més emblemàtics del
futbol espanyol, el Nou Castalia,
la casa del CD Castellón, el cuer
del grup 3 de Segona B.

Els escapulats repetiran la
recepta que, d’ençà que va haver-
hi el canvi a la banqueta, ha
funcionat a la perfecció: solide-
sa al darrere (amb les aturades
d’un Morales que no sembla que
tingui 42 anys) i aprofitar les

oportunitats que es generin per
continuar sumant.

TAMBÉ SABEN REMUNTAR
Els escapulats, que han guanyat
els seus partits de moltes mane-
res, van afegir la remuntada diu-
menge passat en la visita d’uns
dels candidats a l’ascens, l’Hér-
cules, al Municipal.

El Bada va veure com el con-
junt de Lluís Planagumà domi-
nava en el tram inicial i s’avan-
çava al minut 9 gràcies a Samuel,
però Santi Magallán, de penal al
minut 66, i el debutant Néstor Al-
biach només sis minuts després
van capgirar el resultat i van do-
nar una nova alegria a l’afició.

L’Adrianenc busca fer un 
pas més cap a la permanència

Després d’aconseguir
la tercera victòria
consecutiva a la Ver-
neda, el primer equip

masculí de l’Handbol Adrianenc
de Lorenzo Rueda vol fer un pas
mes cap a la permanència a la Di-
visió de Plata en la visita a Pon-
tevedra per jugar contra el Club
Cisne Los Sauces.

El conjunt gallec és setè amb
21 punts, tres més que els liles,
que necessiten aconseguir a mi-
llorar els resultats a domicili un
cop han trobat la fórmula per ser
resolutius a la Verneda. Els pon-

tevedresos només han pogut
guanyar un partit dels últims
11: va ser el passat 10 de febrer,
a casa contra l’Atlético Novás.

LA VERNEDA, UN FORTÍ
Els de Rueda van aconseguir la
victòria més còmoda del curs en
un Municipal de la Verneda que
s’ha convertit en un fortí contra
l’Agustinos (35-23) en un partit
que el conjunt lila va dominar du-
rant els 60 minuts. Francesc La-
liga, Àlex Guerrero i Adrià Cum-
plido van liderar l’ofensiva adria-
nenca amb cinc gols cadascun.

Foto: Eloy Molina

Aneas, al centre, era el segon d’Estopà. Foto: Twitter (@CesarAneas)

César Aneas substitueix Glòria
Estopà a la banqueta de l’Snatt’s
» La Junta destitueix la sabadellenca, que seguirà dirigint el cadet A
» La salvació de l’equip es va complicar després de perdre al Marina



Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Comença el compte enrere per veure en directe Car-
los Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a

dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan ex-
haurides. El públic podrà escoltar en directe les can-
çons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Gue-
rra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú

amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al de-
tall on no faltaran els efectes especials. Després

d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o

Múrcia.  A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en

la venda d’entrades a Barcelona, posant una fo-
tografia amb la imatge del seu disc que es com-

pleta amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entra-
des d’un dels teatres més bonics que pot exis-

tir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que es-
tiguem en ple març. I ho fa amb el pri-
mer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Abrera-Mura
L’Home Invent

C A R L O S  R I V E R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit mundial
El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

Famosos

Anunciar el seu concert a Barcelona 
Serà el 27 de març al Palau de la Música

Agraeix l’exhauriment d’entrades  
També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

QUÈ HA FET?

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquen-
ya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del se-
gle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és pre-
sent i, al mateix temps, res existeix.

El tránsito de fuego
Eunice Odio

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de ten-
sions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posa-
rà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Bed & Breakfast
Laia Fort

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de

març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,

cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis

que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival pro-

grama més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.
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Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accep-
ta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, co-
mençarà a ser vigilat per l’Agència anti-
droga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.

Mula
Clint Eastwood

| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.

La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.Viu en línia
No t’ho perdis

La fitxa
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

AVUI 14 DE MARÇ
Tot el dia Un any més, Dansa metropolitana i
la Xarxa de Transports Públics de l’AMB es-
cenificaran el HOP al Metro!, danses urbanes
dins i fora dels vagons.

DEMÀ 15 DE MARÇ
15:15 Quin paper tenen les pantalles a la vida
dels nostres fills i filles? El Programa d’èxit edu-
catiu de la serra d’en Mena convida les famílies
a reflexionar sobre com criar els nens i les ne-
nes. / Escola Miguel de Unamuno.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Àfri-

ca en femení, una sèrie de fotografies sobre
les dificultats que viuen les dones de Gàm-
bia en àmbits com l’educació, el mercat laboral,
entre altres. / Centre Cívic del Riu.

DEMÀ 15 DE MARÇ
20:00 Aquest curs, i dins del programa del 10è
Cicle de Concerts Pedagògics, s’ha programat
un concert extraordinari anomenat Descobreix
el so del metall, amb el Barna Brass Quintet.
/ Casal de Cultura.

DIMARTS 19 DE MARÇ
Tarda Com cada dimarts a la tarda, es farà una
nova sessió del taller d’iniciació a la guitarra,
pensat per a tothom que vulguin començar
a tocar aquest instrument. / Centre de pro-
ducció cultural i juvenil Polidor.

DILLUNS 18 DE MARÇ
18:00 Plats de Llegenda serà el nom de la prò-
xima sessió de l’Hora del conte, que anirà a
càrrec de Mon Mas. L’activitat està pensada
per a nens i nenes majors de 4 anys. / Sala Pau
Casals.

DIMECRES 30 DE MARÇ
19:00 Un pedigree, de Patrick Modiano, serà el
títol seleccionat per a la pròxima sessió del
Club du livre, el club del llibre en francès. / Sala
Pau Casals.

FINS AL 16 DE MARÇ
Tarda Darrers tres dies en els quals es podrà vi-
sitar l’exposició Plantes remeieres, que s’em-
marca en el projecte Parcs i Biblioteques... na-
turalment! / Biblioteca Can Baratau.

L’OMIC organitza, durant bona part dels
pròxims dies, les dotzenes Jornades del
dia del consumidor. / Diferents espais
de la vila.

Arriben les XII Jornades 
del dia del consumidor

Del 15 al 21 de març

El niño, una pel·lícula de Jean Pierre i
Luc Dardenne, serà el títol protagonista
d’una de les darreres sessions del ci-
cle Cinema a les biblioteques. / Biblio-
teca Singuerlín.

‘El niño’, de Jean Pierre i 
Luc Dardenne, a Singuerlín

Avui 14 de març a les 19:00

El bailaor Israel Galván presenta l’obra
El amor brujo, una de les peces im-
prescindibles de la música lírica es-
panyola, de Manuel de Falla. / Teatre
Zorrilla.

El bailaor Israel Galván
presenta ‘El amor brujo’
Dissabte 16 de març a les 21:00

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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